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ْزا ,  بانُطك  كثٍش يٍ خهمّاإلَساٌ بُعًت انعمم ٔ يٍّزِ عهى- جم ٔعال -كشو هللاأنمذ 

يٍ  ,  عهى اسخعًانٓا فً ححمٍك ضشٔسٌاث حٍاحّايجبش, انزي اسخخذو انهغت نبهٕغ غاٌاحّ

, ٔسبًا احضحج بٓا أٌضا جًانٍت دسسّ, ٔحٕاصم يع أفشاد جُسّ, حعبٍش عًا ٌحّز فً َفسّ

 سعٍا فً ,ٔجشث األلالو لذًٌا ٔحذٌثا كً ححّذْا, ْاحّ األخٍشة انخً احخاسث فٍٓا انعمٕل

حّذ انهغت أصٕاث ٌعبّش بٓا كم لٕو عٍ :  أي ابٍ جًُ فمال األٔل,حبٍٍٍ انغًٕض انزي ٌكخُفٓا

 .ًْ َظاو يٍ اإلشاساث انصٕحٍت حعبّش عٍ أفكاس: أي سٕسٍشٔلال انخانً. أغشاضٓى

ٔ انصٕث انًمصٕد ُْا , ٔيًٓا ٌكٍ يٍ أيش فإٌ األٔل ٔ حانٍّ ٌخفماٌ فً انخعبٍش بانصٕث

ٔنسُا بزا يًٓهٍٍ دٔس , ألهّ انكهًت بصفخٓا انٕحذة األساسٍت نهًعجى انهغٕي

 بًفشدْا ٔ ْزا ال ٌخٕفش يكَٕٓا أصٕل انكهًاث إال أَٓا ال ححمك يعاٌ (انحشٔف)انفًٍَٕاث

عهى اعخباس أَٓا أصغش عُصش فً انسهسهت انكاليٍت دانت عهى , ْاقفٕا إال فً انكهًت أٔ و

 .يعُى يسخمهت ٔيمخشَت بغٍشْا

ِّ َخْهُك :ٔسُت هللا جاسٌت عهى انبشش فً اخخالف األنسُت ٔ األنٕاٌ لال جّم ٔعال  ٍْ آٌَاحِ ِي َٔ

اثِ  َٕ ًَ ٍَ انسَّس ٍ ًِ ٌَّس فًِ َرنَِ  ٌََاثٍت نِّلْهَعانِ اَُِكْى إِ َٕ أَْن َٔ اْخخاِلُف أَْنِسَُخُِكْى  َٔ األَْسِض  َٔ  22/انشٔو .

فانبشش ٔ إٌ اجخًعٕا ٔ اشخشكٕا فً اسخعًال انهغت إال أٌ انهغاث حعذدث بخعذد األجُاس 

. ٔاألعشاق

اللغةظاهرةاجتماعٌةنشأتفًظلكٌاناجتماعًالتنفكعنهفًمجالالتأثٌرحٌثف 

,وعلىهاتهالشاكلةكانتالعربٌةالمنحدرةمناألصلالسامً,تنموبنموهوتتسعباتساعه

والدارسلهذهاللغةٌرىفٌهامنالخصائصوالمٌزاتما,وجذورهاضاربةفًالقِِدمحّقا

العارفبهاالعالمففضالعنكونهااشتقاقٌةفهًمرنةطٌعةٌصٌرها,الٌوجدفًغٌرها

ثمإنهاتهاللغةعلىمّرالدهوربقٌتصامدةلمتتأثربالظروف.وشعراكٌفماشاءنثرا

.الخارجٌةالتأثٌرالكبٌرالذيمنشأنهأنٌمٌتهاأوأنٌذهببأهمخصائصها

القرآن))السّرفًذلككلههوأّنهللاجلوعالشّرفهابأنأنزلأحسنكتبهو

بٌِنٍن :بهاقالجّلوعال((الكرٌم مُم ًٍّي بِ رَس عَس انٍن وعلقمعانًالوحٌٌن.195/الشعراءبِلِسَس

فالعرباألولوعواالمسؤولٌةالملقاةعلىعاتقهم,علىماتقتضٌه((القرآنوالسنة))

فالدراٌةبالكتابوالسنةموقوفة,حقالوعًمنالحفاظعلىهذهاللغةالتًهًعماددٌنهم
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فِعملواعلىجمعهاوتدوٌنهابعدأنكانتمحفوظةفًالصدور,علىسعةاالطالعبها

وأوضحمظهرلذلكهوبروز,وٌعتمدفًأخذهاوتناقلهاعلىالمشافهةوالرواٌة

المعاجمالتًتحتضنبٌندفتٌهامفرداتاللغةموضحةلمعانٌهاوشارحةومفسرةلكلماتها

.وممٌزةلألصٌلوالدخٌلمنها

والٌختلفاثنانفًمهارةاللغوٌٌنالعربفًالصناعةالمعجمٌةخاصةالرعٌلاألول

للخلٌلبنأحمد((العٌن))ونتاجهمخٌردلٌلعلىذلكانطالقامنباكورةالمعاجم,منهم

وكمعّز,وذلكالٌتأتىإالمنأشخاصواعٌنقٌمةهذهاللغة,(هـ175)الفراهٌدي

.أقوامبعزلغات
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 :إشكالية البحث

إذا كان المعجمٌون العرب القدامى متفقٌن فً الغاٌة التً هً الحفاظ على اللغة العربٌة     

بصفتها الوسٌلة الوحٌدة المؤدٌة إلى الفهم الصحٌح للدٌن اإلسالمً، والرغبة الشدٌدة فً 

إثراء لغتهم، وبعث الدرس اللغوي العربً للمضً قدما نحو التطور أكثر حتى ٌضاهً 

بذلك الدراسات اللغوٌة عند األمم األخرى، فهل ذلك االتفاق فً الغاٌة ٌعنً بالضرورة 

االتفاق فً المنهج وطرٌقة تحلٌل المادة المعجمٌة؟أم أن المعاجم العربٌة تنوعت وتعددت 

مناهجها ؟وإذا كان ذلك كذلك فما قٌمة القاموس المحٌط بٌنها وما هو منهجه فً تحلٌل 

 .المادة المعجمٌة؟ وما هو الجدٌد الذي أتى به للمعاجم العربٌة؟

 : مبررات اختيار الموضوع

 فً – رحمهم هللا أجمعٌن –     رغبتً فً التطلع إلى ما حققه اللغوٌون العرب القدامى 

الصناعة المعجمٌة، واعتزازي بلغتً التً هً عماد دٌنً ، كالهما جعلنً أتلهف لمعرفة 

 .مصادر لغتً كً أستفٌد وأفٌد 

     باإلضافة إلى طموحً وإرادتً إحٌاء التراث اللغوي العربً وبعثه من جدٌد قصد 

 .الوصول إلى نتائج أكثر دقة من شأنها أن تساهم فً تطور الدرس اللغوي 

    وشًء آخر هو نقص المراجع فً هذا المجال، وعسانً أن أسّد بهذا الصنٌع فجوة أو 

 .أنٌر ظلمة 

    أما اختٌار القاموس المحٌط نموذجا للدراسة والتحلٌل ،فذلك راجع للولوع بهذا العمل 

المعجمً المتضمن لمزاٌا كثٌرة؛ استهالال بالمساهمة فً إثراء اللغة العربٌة بإطالق كلمة 

القاموس على المعجم ، وإبداع الرموز لالختصار فكل هذا االستحداث والتطور فً العمل 

 .المعجمً جعل من القاموس المعجم الذي ٌشار إلٌه بالبنان 
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 خطة البحث

ومبٌنة  وما تخلل طٌاته،      لقد استهللنا هذا البحث اللغوي بمقدمة كاشفة عن مكنوناته،

 وقد ختمت بإشكال دال على ،للمنهج المتبع فً هذه الدراسة وأهم المصادر المستفاد منها

. محاور البحث

ٌّل بمالحق مدخل وثالثة فصول وخاتمة      هذا وٌشتمل بحثنا على فالمدخل تحت ، و ُذ

ولقد ناقشت فٌه بعض مصطلحات  مدخل مصطلحً فً مفهوم المعجم وصناعته، :عنوان

ٌّة، :علم المعجمة من مثل . ام وغٌره(Lexicologie,Lexicographie)و المعجم، والمعجم

     أما الفصل األول فتمحور حول جمع المادة المعجمٌة،والذي ناقشت فٌه عالقة المادة 

ومن ثمة سلطت الضوء على شروط رواٌة اللغة المكانٌة  المعجمٌة بالمادة اللغوٌة،

ومنها إلى مراحل وطرق جمع اللغة على ما أقره المحدثون .والزمانٌة عند اللغوٌٌن القدامى

بٌتً الذي ٌرى بأن جمع اللغة ثمن مثل أحمد أمٌن فً المراحل الثالث،ومحمد بن سعٌد ال

اإلحصاء التام واإلحصاء الناقص،وجمع اللغة مهما كانت طرٌقته :كان على طرٌقتٌن هما

فهو ٌتوقف على المصادر من حٌث الندرة والثراء وهً بدورها تنوعت بٌن السماع 

ثم التعرض إلى أسباب التألٌف المعجمً عند العرب بشًء من .قلٌةنالمباشر،والرواٌة ال

التحلٌل والتفصٌل، والتً كان فً مقدمها الدافع الدٌنً وهو الحفاظ على اللغة العربٌة لغة 

. الوحً، لٌختم هذا الفصل بالحدٌث عن حروف الهجاء العربٌة وترتٌبها

     وأما الفصل الثانً فكان بعنوان مناهج المعجمات العربٌة واستهل بأنواع المعاجم 

العربٌة المنقسمة من حٌث الطبٌعة إلى معان وألفاظ ثم معاجم األلفاظ بدورها انقسمت إلى 

ومن ثمة إلى ترتٌب المادة المعجمٌة بدءا بالخارجً ثم الداخلً  مدارس متباٌنة فً المنهج،

 بعناٌة أكثر الحتوائه على كثٌر من القضاٌا الجدلٌة، والمادة المعجمٌة  األخٌر حظًقدو

االستشهاد والتً فً أنواع بطبعها تعتمد على االحتجاج، فكان والبد من تسلٌط الضوء على 

والحدٌث النبوي الشرٌف، والشعر، والشواهد ، مقدمتها القرآن الكرٌم والقراءات القرآنٌة 

وقد أردفت ذلك بذكر بعض وظائف المعجم المتنوعة  .امالنثرٌة من حكم وأمثال وغٌره
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والكثٌرة وحسبنا منها الوظٌفة التعلٌمٌة كحفظ المفردات ومعانٌها واستعماالتها المختلفة، ثم 

تناولت وسائل تفسٌر المعنى وتوضٌحه وهً كثٌرة جدا نأخذ منها على سبٌل المثال 

الصورة وهً أهم وسٌلة وصلت إلٌها الدراسات الحدٌثة فهً بمثابة المرجع الموجود فً 

الطبٌعة والمكمل للدال والمدلول، وقد ختمت هذا الفصل بدراسة وصفٌة  تحلٌلٌة للعمل 

. المعجمً العربً القدٌم 

     هذا وقد عنونت آخر الفصول بدراسة وصفٌة تحلٌلٌة للقاموس المحٌط مستهال إٌاه بنبذة 

 ومنها إلى الترتٌب الخارجً «القاموس المحٌط»مختصرة عن الفٌروزآبادي ومعجمه

للقاموس المحٌط وبٌان انتمائه لمدرسة القافٌة مدرسة الفصل والباب، ثم الترتٌب الداخلً 

للقاموس وهو العمل االجتهادي للفٌروزآبادي فً الترتٌب كأن ٌبدأ بالفعل ثم المصدر أو 

العكس، كما تعرضت لطرٌقة الفٌروزآبادي وآلٌاته فً شرح وتفسٌر المعنى، فالمجد فً 

 إال أنه لم ٌبق مكتوف ينامعلل الموضحة ر يصوالتذلك الوقت ورغم حرمانه من أجهزة 

األٌدي بل حاول تقرٌب المعنى لطالبه على ما درج علٌه سالفوه فً هذا المجال، ثم إنً 

أوضحت طرٌقة الكشف عن الكلمات فً القاموس المحٌط رجاء التسهٌل على مرٌد معانً 

. ٌهألفاظ القاموس، إلى أن خلصت لتسطٌر ملحوظات وتعلٌقات عل

     ولقد اتبعنا فً هذا البحث اللغوي المنهج الوصفً الذي ٌتخلله النقد، ولٌس ذلك    

انتقاصا لعمل أسالفنا وإنما اعتزازا وافتخارا بهم وبأعمالهم والسٌر على منوالهم بغٌة 

اإلفادة واالستفادة ، وألننا نرى فٌه المنهج الذي ٌتالءم وطبٌعة الموضوع وٌكفل تقدٌم 

 .مقاربة وصفٌة نقدٌة للعمل المعجمً العربً عموما والقاموس المحٌط بخاصة 

     هذا، وقد أفدنا من مناهج أخرى خاصة فً التعامل مع المعاجم وأعالمها من الناحٌة 

التارٌخٌة، وفً الحقٌقة االستفادة من المناهج األخرى على اختالفها كانت تحت ضغط 

 .الحاجة فً أغلب األحٌان وكل ذلك من أجل تقدٌم دراسة وصفٌة موفٌة بالغرض 

    هذا البحث كغٌره من البحوث اللغوٌة قد تم باالعتماد على دراسات سابقة والحقة 

كتاب العٌن للخلٌل بن أحمد :للقاموس المحٌط من مصادر ومراجع مختلفة ومن أهمها

الفراهٌدي، والمعجم العربً نشأتـه وتطوره لحسٌن نصار ،ومقدمة الصحاح ألحمد عبد 
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الغفور عطار، ومقدمة لدراسة التراث المعجمً العربً لحلمً خلٌل، وبعض المقاالت 

المبثوثة فً الدورٌات كمقال المعاجم العربٌة لمحمد جابر فٌاض العلوانً فً مجلة البحوث 

 .اإلسالمٌة إلدارة البحوث العلمٌة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالرٌاض

     إن الطرق ملتوٌة وذات عقبات، وال سبٌل وال مخرج منها إال باالستعانة فكانت باهلل    

 ثم باألستاذ المشرف الذي لم ٌّدخر مجهودا فً –جل فً عاله وعظم فً عالً سماه - 

النصح والتوجٌه بما ٌٌّسر إتمام هذا البحث على الوجه األفضل، واألستاذ عبد الكرٌم 

, بورنان و الذي كان سببا فً دراستنا العلٌا أصال و القائم على مشروع المدارس اللسانٌة 

كما ال ننسى األساتذة الذٌن سهروا معنا حتى ذلّلت تلك الصعوبات خاصة منها ما ٌتعلق 

بنقص المراجع الذي أّرق الباحثٌن، وكم من مرة حال دون حصولهم على مأمولهم ، كما ال 

ننسى االستعانة ببعض المكتبات اإللكترونٌة، كٌف ال ونحن نعٌش فً هذا الزمن بالذات 

   .الزخم المعلوماتً الهائل 

وآخر العمل فً هذا البحث اللغوي كان خاتمة سطرت فٌها بعض النتائج المتوصل إلٌها 

. راجٌا من المولى عز وجل قبول عمل متواضع والنفع بالعلم والعمل الصالح 

                                                                              وهللا من وراء القصد 

 27/05/2012:                                                                            هروٌلة
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إن الباحث فً مٌدان المعاجم العربٌة ٌنبغً علٌه أن ٌكون على علم ودراٌة بأهّم 

مصطلحات هذا العلم من معنى كلمة معجم وما ٌتصل بها من جمع ومرادف ومصدر 

 ...التسمٌة وغٌرها

 : المعجم* 

مُم : "  جاء فً اللسان:لغة- أ جْل جمت : النقط بالسواد مثل التاء علٌها نقطتان ٌقال: والْلعَع أَععْل

جمت  مُم ... أزلت استعجامه: أعجمت الكتاب: وقال ابن جّنً... الحرف وال ٌقال عَع جْل : والعَع

ما جْل مُمه عَع م الشًء ٌعجُم جَع عّضه لٌعلم صالبته من : عّض شدٌد باألضراس دون الثناٌا وعَع

م... خوره جْل م: وقال اللٌث... الّروز: والعَع جَع الحروف المقطعة سمٌت معجما ألنّها : الـمُمعْل

ته وتّتضح : أعجمٌة، قال مَع جْل م فإّن تعجٌمه تنقٌطه لكً تستبٌن عُم جَّ قال . وإذا قلت كتاب مُمعَع

مُم، بالتحرٌك... (1)والذي قاله أبو العّباس وأبو الهٌثم أبٌن وأوضح: " األزهري جَع الّنوى : والعَع

ب بة وقَعصَع ٌة مثل قَعصَع مَع جَع وقال . لٌس لهذا الرمان عجم : ٌقال. نوى الّتمر والنبق، الواحدة عَع

سمٌت بذلك من التعجٌم وهو إزالة ... حروف المعجم حروف ا ب ت ث : ابن األثٌر

 (2)"العجمة بالنقط

المعجم دٌوان لمفردات اللغة مرتب على حروف : "  جاء فً المعجم الوسٌط:اصطالحا- ب

  .(3)"المعجم جمعه معجمات ومعاجم

هو الكتاب الذي ٌجمع كلمات لغة ما وٌشرحها وٌوضح معناها : " وقال أحمد مختار عمر

وٌرتبها بشكل معٌن، وتكون تسمٌة هذا النوع من الكتب معجما إّما ألنه مرتب على 

الحروف الهجائٌة، وإما ألّنه قد أزٌل أي إبهام أو غموض منه فهو معجم بمعنى مزال ما 

  .(4)"فٌه من غموض وإبهام

                                                             
(1)

 ، (عجم)، مادة (د ت)، (د ط)تهذٌب اللغة، األزهري، تح عبد السالم محمد هارون ، محمد على النجار، الدار المصرٌة للتألٌف والترجمة، 

1/392 . 
(2)

  . 111- 109/ 6، (عجم)، مادة (د ت)، (د ط)مصر، - لسان العرب، ابن منظور، دار الحدٌث، القاهرة
(3)

  .615، ص (عجم) ، مادة 1972 ، 2، ط(د د)المعجم الوسٌط ، مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة، 
(4)

  . 20-19م، ص 1998، 1صناعة المعجم الحدٌث ، أحمد مختار عمر، عالم الكتاب، ط
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والمعجم هو مرجع ٌشتمل على كلمات لغة ما، أو مصطلحات علم ما ، مرتبة ترتٌبا 

خاصا، مع تعرٌف كل كلمة أو ذكر مرادفها أو نظٌرها فً لغة أخرى، أو بٌان اشتقاقها أو 

وقد ٌكون المعجم عاما أو متخصصا، ... استعمالها أو معانٌها المتعددة أو تارٌخها أو لفظها 

وقد ٌكون وصفٌا أو تارٌخٌا، وقد ٌكون المعجم مفردات أو مصطلحات ، كما قد ٌكون 

 .(1)مترادفا أو ترجمات أو تعارٌف

ٌُمعرف له سبٌل حتى اآلن ٌُمدرى على وجه , أّما عن تارٌخ استخدام اللفظ وشٌوعه فال  وال 

الٌقٌن متى استخدم لفظ المعجم فً عناوٌن الكتب ومن ذا الذي استخدمه وفً أي مؤلّف من 

أبو عبد هللا - ولقد قٌل إن اإلمام البخاري. مؤلفاته لضٌاع كثٌر من مؤلفات علمائنا األقدمٌن

كان أول من أطلقه على واحد من مؤلفاته المرتبة على - (هـ256)محمد بن إسماعٌل 

ّد من أوائل مستخدمٌه أٌضا البغوي أبو القاسم عبد هللا بن محمد المولود  الحروف، وعُم

واألوسط فً قراءات , والصغٌر, والمعجم الكبٌر, فً كتابه معجم الحدٌث (هـ214)

  . (2)القرآن

وفً القرن الرابع الهجري كثر إطالقه على كثٌر من المؤلفات فً القراءات والحدٌث 

هو اإلمام أبو ٌعلى أحمد بن  (معجم)والتراجم، وهناك من ٌرّجح أّن أول من استخدم اللفظ 

علً بن المثنى المتوفى فً مستهّل القرن الرابع بٌد أن الكتاب ظهر قبلُم، أطلق علٌه اسم 

معجم الصحابة، ولقد ترجم أبو ٌعلى لشٌوخه على حروف الهجاء، وٌبدو أن اللفظ انتقل من 

هذه الكتب إلى كتب اللغة لما بٌنها من مشابهة فً الجمع واالستقصاء والترتٌب 

 .(3)والتبوٌب

ومن جهة أخرى هناك وجهات نظر عدٌدة حول تحدٌد مفهوم مصطلحً الثنائٌة 

(Lexicogrqphie/ Lexicologie). 

                                                             
(1)

المعجم العربً الماهٌة و الوظٌفة : نقال عن. 74، ص (د ت) ، 1معجم علم اللغة النظري، رٌاض زكً قاسم، دار المعرفة ، بٌروت، ط

www.ta5atub.comاللسانٌات التطبٌقٌة المعاجمٌة . 
(2)

، 11:مجلة البحوث اإلسالمٌة، الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمٌة واالفتاء والدعوة واالرشاد، الرٌاض ، المملكة العربٌة السعودٌة، ع: انظر

  .232، المعاجم العربٌة ، محمد جابر فٌاض العلوانً، ص (هـ1405محرم صفر - 1404ذو القعدة ذو الحجة )
(3)

 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها : انظر

http://www.ta5atub.com/
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 عند الصرفٌٌن هاته الكلمة مصدر صناعً مشتقة من كلمة :La lexicologieالمعجمية 

 ولٌدة اللسانٌات البنٌوٌة لتدل على أحد الفروع الخاصة بعد تطور lexicologieفـ , معجم 

    (المفردات)ومن ثمة فعلم المفردات ٌقدم دراسة وصفٌة لأللفاظ , (1)و تشعب علم الداللة

وال ٌتوهم , و التعرض لمعانٌها وعالقاتها ببعضها البعض سواء أكانت صورٌة أو داللٌة

إنسان أننا نقصد دراسة المفردات فً لغة واحدة بل األمر على السواء فً لغة واحدة أو عّدة 

 .(2)لغات

 ٌطلق علٌها أٌضا الصناعة المعجمٌة و كلمة صناعة :La lexicographieالمعجماتية

تدل على جانب عملً و المتمثل هنا فً عمل المعجماتً فهو ٌعمل على تفسٌر مفردات 

اللغة المختارة و تحلٌلها و ترتٌبها على نسق معٌن لٌكون فً األخٌر معجما و هذا ٌتطلب 

 .(3)مهارة و دراٌة بعلم المفردات

: أما علً القاسمً فٌرى أن الصناعة المعجمٌة تشتمل على خطوات أساسٌة خمس هً

ثم , وكتابة المواد, وترتٌبها طبقا لنظام معٌن, واختٌار المداخل,جمع المعلومات والحقائق

 (4).هذا النتاج هو  القاموس أوالمعجم, نشر النتاج النهائً

 تعتمد على علم المفردات lexicographieالصناعة المعجمٌة ومن هنا نعرف أّن 

lexicologieشٌئا واحداا ولكن لٌس . 

معتمدا على أقوال و اجتهادات اللغوٌٌن السابقٌن , هذا وقد فرق بٌنهما أحمد مختار عمر 

 ٌتضمن الجانب النظري أو Le lexicographie ٌرى أن Hartmann"(5)"فـ هرتمان 

                                                             
(1)

, 2007, 1ط,الجزائر, سٌدي بلعباس, عبد القادر فهٌم الشٌبانً: ترجمة, ماري نوال غاري برٌور, المصطلحات المفاتٌح فً اللسانٌات: انظر

 .67ص
2))

 .3ص, 2004, 3ط, مكتبة لبنان ناشرون, علً القاسمً, علم اللغة و صناعة المعجم:  انظر
(3)

. 4-3صالبٌضاء , عٌن الشق, كلٌة اَداب, عبد الغنً أبو العزم, تطور المصطلحات المعجمٌة و المعجماتٌة و إشكالٌة الوضع و الترجمة:انظر
 .www.wata.cc/forums/uploaded/554_1166969366. فلسطٌن

4))
 .3ص, علً القاسمً,  علم اللغة و صناعة المعجم

5))
Hartmann :اسمه الكامل مارتٌن هارتمانMartin Hartmann,  ولد , وهو مستشرق ألمانً ُعنً خصوصا باإلسالم فً العصر الحاضر

درس فً جامعة لٌبتسٌك على المستشرق اللغوي الكبٌر , م1918 دٌسمبر 05وتوفً فً برلٌن فً , م 1851 دٌسمبر 09فً مدٌنة برسال و فً 

 1876فلٌشر أتقن اللغة العربٌة الفصٌحة و اللهجة العربٌة اللبنانٌة أثناء عمله ترجمانا فً القنصلٌة األلمانٌة فً بٌروت فً الفترة من سنة .ل.هـ

هذا و قد اتخذ هرتمان المنهج االجتماعً , 1878وعمل أستاذا للغة العربٌة فً معهد اللغات الشرقٌة فً برلٌن الذي أسس سنة  , 1887حتى سنة 

وانظر "... القصٌدة العربٌة" ,"المسألة العربٌة" ,"تركستان الصٌنٌة"," رسائل من تركٌا: " وقد مات و خلف عدة آثار منها, منهجا فً دراسته
 .608- 607ص , 1993تموز ٌولٌو , 3ط, بٌروت , دار العلم للمالٌٌن, عبد الرحمن بدوي, موسوعة المستشرقٌن
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الجانب التطبٌقً أو عملٌة تألٌف , مجموعة من األسس التً تحكم العمل المعجمً

 .(1)المعاجم

ولٌس ,  بأنه فن عملlexicographieًأما عن موسوعة اللغة وعلم  اللغة فتحدد مفهوم 

 بأن األخٌر ٌتعلق lexicologieوتفرق بٌنه وبٌن الـ , و تطلق علٌه فن كتابة المعاجم, علماًا 

 .(2)بدراسة المفردات من حٌث اشتقاقها و داللتها

ولكن فً ,  ٌرى بأنه ٌسٌر على منهجٌن كثر الجدل علٌهماالمتتبعللمعجماللغوٌوقضاٌاهو 

أما الفروق , حقٌقة األمر ال تعارض بٌنهما فكل منهما ٌكمل اَخر من حٌث المبدأ و الغاٌة

والمشهور , التً ٌدندن حولها بعضهم فتكمن فً الفروع الجزئٌة و فً األبعاد التً ٌقاربانها

عن علم صناعة (Lalexicologie)فً هذا المجال أن ٌنصرم علم المعجم أو المعجمٌة

 .(3)لماّ كان األول وصفٌا و الثانً تطبٌقٌا (Lalexicographie)المعاجم 

إن الباحث فً علم اللغة عموما و المعاجم منها على وجه الخصوص تعترضه عقبات و 

لعّل أهمها و أكبرها المصطلح و إشكالٌاته خاصة و أن الشًء المدروس ٌتطور تبعا لتطور 

فالمصطلحات المستحدثة و المرتبطة بعلم المعجمٌة عند دراستها كثٌرا ما , البنى التحتٌة 

 .ٌجد الباحث نفسه فٌها أمام اختالفات و وجهات نظر متباٌنة إزاء مصطلح واحد

فعال ما ٌؤرق الباحثٌن إشكال المصطلح و ما ٌثار حوله من آراء و وجهات نظر و 

و هاته األمور بعضها راجع لعامل الترجمة و ربما أٌضا , مقاربات ال سبٌل للجمع بٌنها

 .الزاوٌة التً ٌنظر منها اللغوي للمصطلح و استعماالته

و ما ٌقابله " Lexi"وٌمكن أن نورد فٌما ٌلً بعض المصطلحات المرتبطة بالجذر الالتٌنً 

 .(ع ج م )فً العربٌة الجذر

*"meèLex"
  morphème .phonème :و هــذا ال تشـك أنـه مصنـوع عـلى قــالب (4)

sèmantème,أما ما ٌقابله عند العرب الصرفم أو وحدة , وهو آت من الصرف االنجلٌزي

 فهـو ٌمـس علوم الداللة والسمٌـائٌة و اللسـانٌـات , داللٌـة ٌمكـن أن تكـون أكبـر من الكلمـة 

                                                             
1))

 .20ص, أحمد مختار عمر,صناعة المعجم الحدٌث :  انظر
2))

 .الصفحة نفسها,  المرجع نفسه
3))

 .62ص, 2007, 1ط, لبنان, بٌروت, دار الكتب العلمٌة, البشٌر التهالً, تعرٌف المصطلحات فً الفكر اللسانً العربً: انظر
4))

 Dictionnairlinguistique.Jeanduboiset d'autres .LAROUSSE.paris.1999.p75-76:  انظر



 هدخل  هصطلحي يف هفهىم املعجن وصناعته

 

6 
 

لٌونس لٌعٌن .وَعِجٌمة أٌضا كما أطلقها ج,  هو الَعجم جمع عُجومmeèLexو المعجمٌة و 

وحدات أكثر تجردا تتجلى فً أشكال إعرابٌة مختلفة حسب القواعد التركٌبٌة المستخدمة فً 

 .(1)تولٌد الجمل

أما أحمد مختار عمر فقد احتفظ برسم الكلمة األعجمٌة و اكتفى بتعرٌبها على النحو 

 .(3) فً حٌن نجد عبد السالم المسّدى ٌرى أنها تعنً المأصل(2)"لٌكسٌم:" التالً

و ,و ٌطلق على الوحدة الوصفٌة " Lexie"و من المصطلحات التً تالمس المعجمٌة نجد

اإلشكاالت كثٌرة فً هذا المصطلح تماما كما هو معروف قدٌما عند العرب حٌن  فرقوا بٌن 

أما الكلمة فمجموعة األصوات المرتبطة , فاللفظ مرتبط باألصوات و النطق, اللفظ و الكلمة

 هو Lexieهذا و قد جاء فً معجم تحلٌل الخطاب بأن معنى كلمة , التً تحقق معنى

 .(4)ُعْجمة

, فهو ٌعنً قائمة من مفردات اللغة ٌجمعها حقل داللً واحد " Lexique"أما مصطلح 

حٌث كان المنطلق من الرسائل , كما عرف عند العرب فً بداٌة تألٌف معاجم المعانً 

و من ثمة ٌمكن إطالقه على مجموع المفردات لمعجم أو , اإلفرادٌة ذات الموضوع الواحد 

 .(5)لغة ما

حٌث تتولى تعداد , فرعاًا من فروع النظرٌة اللسانٌة  " Lexique"هذا و تعد المفرداتٌة 

 .(6)التركٌبٌة والداللٌة, الوحدات المفرداتٌة للسان عبر تحدٌد خصوصٌاتها الفنولوجٌة

و هناك ما دونها مثل " mot"و معلوم أن الوحدات المفرداتٌة ال تتكافؤ فهناك الكلمة 

 .مورفٌم صرفً" ٌتكلّم"وٌاء المضارعة فً , فالبحر مثال كلمة " Morphéme"المورفٌم 

ومعلوم أن الكلمة أشمل و أكبر من المورفٌم لكن ال ٌمنع أن ٌحمل اللفظ الواحد معنى الكلمة 

 .و المورفٌم معاًا 

 

                                                             
(1)

, دسٌناترا, صالح الدٌن شرٌف:تح, حمادي صمود, عبد القادر المهٌري: ترجمة, دومنٌك منغنو, باترٌك شارودو, معجم تحلٌل الخطاب : انظر

 .330ص,2008,(د ط), تونس, المركز الوطنً للترجمة
(2)

 .80ص,1998, 5ط, عالم الكتاب, أحمد مختار عمر, علم الداللة 
(3)

 .5ص, عبد الغنً أبو العزم, تطور المصطلحات المعجمٌة و المعجماتٌة و إشكالٌة الوضع و الترجمة: انظر
(4)

 .334ص,باترٌك شارودو و آخرون, معجم تحلٌل الخطاب : انظر
(5)

 Dictionnairlinguistique.Jeanduboiset d'autres.p 282-283: انظر
(6)

 .109ص,ماري نوال غاري برٌور, المصطلحات المفاتٌح فً اللسانٌات: انظر
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كمــا ٌذكر " Lexicostatistique"ٌعـدُّ مـرادفاًا لمصطلح  " Lexicomètric"فمصطلــح 

 عملٌة نعتقدأن)): و ٌقول" إحصاء معجمً"  لكن المّسدي اختار له (1)جون دٌٌوا و آخرون

 لشًء  َعَجَما  "ُعُجوم "أي ، عجم مصدر إلى نلجأ أن لذاٌمكن الخبرة،ى عل تقوم اإلحصاء

ْعُجمُ  ا  هُـٌَ ا  َعْجمًا   هذا  من رـنستعً أن نـٌمكـ و، َوِرهِ ـمننَ   هـالبتـص  مـلٌعل  ضهعي  وعُجومًا

 .Lexicométrie))(2)  لتعنً "يُعُجومـ" المعنى

" غٌرو" أما معجم تحلٌل الخطاب فعّد له مسمٌات كثٌرة منها إحصاء لغوٌا و نسبه إلى 

قٌس " لكنه خلص فً األخٌر إلى , "مولر"و إحصاءًا معجمٌا أو لسانٌات كمٌة و عزاه إلى 

و الوحدات المعجمٌة  (mètrie)حٌن فكك المصطلح المكّون من قٌس " معجمً

(Lexico)(3). 

و " Lexicalisation"ومن بٌن المصطلحات البارزة فً هذا العلم نجد أٌضا مصطلح 

لٌدل على " prèfixe"ٌرتبط بكثٌر من اللواحق  (Lexic)جدت أن جذر إذا أمعنت النظر و

وأٌضا على عملٌة االشتقاق الممٌزة للغة و على , العالقة الكبٌرة بٌن الكلمات السالفة الذكر

 .(4)"َتْعِجٌم"هذا فإن المرادف المناسب لها هو 

 :بين المعجم والقاموس

ال شك أن مصطلح القاموس أصبح مرادفاًا لمصطلح المعجم خاصة فً هذا الزمن إن لم 

لكن الحقٌقة هً أنهما وجهان لعملة واحدة فلفظ المعجم متقدم زمنٌا على , نقل قد فاقه رواجا

سٌما و إن استحضرت تطور , القاموس لكن ذلك ال ٌعنً بالضرورة إقصاء المرادف اَخر

 .اللغة العربٌة

أما العلم  )): و هذا عبد للطف عبٌد متحدثا عن القاموس والقاموسٌة و مرسخا للمصطلح

عامة و اختٌار ألفاظها  (صناعتها)أو باألحرى الفن الذي ٌهتم بالقوامٌس من حٌث تألٌفها 

فقد أصبح . و تحرٌر مختلف البٌانات المتصلة بها خاصة , و ترتٌب تلك األلفاظ (مداخلها)

                                                             
(1)

 Dictionnairlinguistique.Jeanduboiset d'autres.p 282: انظر
(2)

  .7 -6ص, عبد الغنً أبو العزم, تطور المصطلحات المعجمٌة والمعجماتٌة و إشكالٌة الوضع و الترجمة: انظر
(3)

 .331ص,عبد القادر المهٌري و آخرون: ترجمة, وآخرون, باترٌك شارودو, معجم تحلٌل الخطاب: انظر
(4)

 .الصفحة نفسها, المرجع نفسه: انظر
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بالقاموسٌة ٍتجهونأكثرفأكثرإلىتسمٍتهالعدٌد من الدارسٌن فً أقطارنا العربٌة 

"lexicographie "(1).وصناعة المعاجم وغٌرهما, متخلٌن شٌئا فشٌئا عن معجماتٌة 

 غورا و قٌل وسطه و لبحر أو أبعد موضع فٌهو القاموس معناه ا

 فسماه القاموس المحٌط أي البحر األعظم كما ذكر علىمعجمهآباديوقدأطلقهالفٌروز,معظمه

ثم انتقل منه إلى ما ماثله فشمل , ولما كثر تداوله اكتفى من اسمه بالقاموس. المؤلف نفسه

 .(2)المعاجم اللغوٌة السابقة و الالحقة و صار القاموس مرادفا للمعجم

فقد , و الرواج الذي حققه مصطلح القاموس لٌس بالضرورة أن ٌبقى مستمرا إلى اَن

نادى بعضهم بتجاوز مصطلح قاموس وقاموسٌة لما رأوا من محدودٌة داللته وضٌق معناه 

وباإلضافة إلى , و ٌخلق استعماله التباسا فً المفهوم المراد تحدٌده, البحر العظٌم: اللغوي

هذا البد أن نأخذ بعٌن االعتبار التطور التكنولوجً الذي مّس صناعة المعاجم باعتمادها 

على الحواسٌب التً أصبحت تحرق المراحل التً ٌستغرقها إنجاز المعاجم ، وهذا ما جعل 

مصطلح على أنه lalexicographieالدراسات المعجمٌة الغربٌة تنظـر إلى مصطلـح 

 .(3)تقلٌدي متجاوز

 :الفرق بين المعجم والموسوعة

 :المعجم عمل مرجعً كالموسوعة و لكنه ٌختلف عنها فً ثالثة مالمح هً

المعجم ٌتفاوت حجمه تبعا للغاٌة المنشودة و للنوعٌة المستعملة فً حٌن أن الموسوعة -

 .معجم ضخم ٌشغل مجلدات كثٌرة

وإذا ما ذكرها فبصورة مختصرة جدا ألنه , المعجم ال ٌهتم كثٌرا بالمواد غٌر اللغوٌة - 

ومن أمثلة المواد غٌر اللغوٌة التً ال ٌهتم بها المعجم أسماء , ٌترك تفصٌالتها للموسوعات 

واألحداث و ... و األسماء الجغرافٌة مثل األقطار و المدن و الجبال و البحار, األعالم

 .وغٌر الحكومٌة والمؤسسات, العصور التارٌخٌة و التنظٌمات الحكومٌة

المعجم ٌهتم بالوحدات المعجمٌة للغة و بالمعلومات اللغوٌة الخاصة بها فً حٌن أن -

الموسوعات إلى جانب االهتمام بالمعانً األساسٌة للوحدات المعجمٌة تعطً معلومات عن 

                                                             
1))

 2www.almuajam.org/Doc/Obayd.pdf- 1ص , عبد اللطٌف عبٌد, التجربة القاموسٌة العربٌة: انظر
2))

 .233ص, محمد جابر فٌاض العلوانً, مجلة البحوث اإلسالمٌة: انظر
3))

  .8ص, عبد الغنً أبو العزم, تطور المصطلحات المعجمٌة و المعجماتٌة و إشكالٌة الوضع و الترجمة: انظر
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فالمعجم اللغوي ٌشرح الكلمات أما الموسوعة فتشرح , العالم الخارجً غٌر اللغوي

 .(1)األشٌاء

جسر حسب معجم اكسفورد " Bridge"فمفهوم كلمة , وهذا مثال ٌوضح به المقال

وهو طرٌق : فمعجم اكسفورد ٌذكر معناه, االنجلٌزي وموسوعة دائرة والمعارف البرٌطانٌة

كما , الن أو ممر ٌصل نقطتٌن مرتفعتٌن على سطح األرض...مرتفع فوق نهر أو واد

فً حٌن , ٌتحدث عن أشكال الجسور و مواد بنائها وٌقتبس بعض األمثلة من عصور مختلفة

أردفت التعرٌف " جسر" أّن موسوعة دائرة المعارف البرٌطانٌة بعد أن عرفت كلمة

- ثابتة )بمعلومات تتناول أشكال الجسور و مواد بنائها و تزٌد فتذكر تعدد نماذجها

كما تتناول إنشاء الجسور من ناحٌة تارٌخٌة و تذكر أسماء الجسور المشهورة  (...متحركة

 (2)...باإلضافة إلى بعض الجداول

 :دوائر المعارف

 و هً نوع من أنواع المعاجم لكنها تختلف عنها من حٌث أنها سجل للعلوم و الفنون 

مثال " النحو"فإن كان المعجم ٌفسر مادة, وغٌرها من مظاهر النشاط العقلً عند اإلنسان

تعرف بعلم النحو و نشأته , أو الموسوعة, فإن دائرة المعارف, بإظهار معانٌها و اشتقاقها

فهً مرجع للتعرٌف باألعالم و الشعوب . وتطوره وأهم رجاالته و مصادره و مراجعه

والبلدان و الوقائع الحربٌة و هناك دوائر معارف متخصصة كدائرة المعارف اإلسالمٌة و 

 .الن...دائرة المعارف الطبٌة

ودائرة المعارف األمرٌكٌة , دائرة المعارف البرٌطانٌة: ودوائر المعارف العالمٌة مثل

 (3)...والروس الفرنسٌة

ٌقدم فً مجلد واحد , هذا و ٌمكن أن نقول بأن دائرة المعارف عبارة عن كتاب مرجعً 

أو أكثر معلومات مكثفة أو مختصرة للموضوعات الهامة فً جمٌع حقول المعرفة أو بعض 

                                                             
(1)

 .22ص, أحمد مختار عمر, صناعة المعجم الحدٌث: انظر
(2)

 .الصفحة نفسها, المرجع نفسه
(3)

 , 1ط, القاهرة, دار األفاق العربٌة, البدراوي زهران, المعجم العربً تطور و تارٌن فً ضوء نظرٌات علم الداللة لدى المحدثٌن: انظر

 .26ص,هـ1430-م2009
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وٌلحق بها , غالبا ما ترتب موضوعاته ألفبائٌا و فً حاالت قلٌلة موضوعٌا, منها أو أحدها

 .أحٌانا كشافات أو فهارس تٌسر الوصول إلى المعلومات المطلوبة

 :الفرق بين دائرة المعارف و المعجم

, ٌمكن القول أن دائرة المعارف أقرب للموسوعة منها إلى المعجم من حٌث الضخامة

فهً ال تقتصر على الدالالت اللغوٌة لأللفاظ و , والتوسع فً الموضوعات, وتعدد المؤلفٌن

 فً مقاالت تختلف طوال وقصراًا و توقع بأسماء كاتبٌها ةإنما تعطٌنا دالالتها االصطالحً

 .وقد تذٌل بقوائم ببلٌوجرافٌة, فً معظم األحٌان
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الفصل األول   

 ة جمع المادة المعجمي

ّْ حٌٍغش أٚي ِخ حعظؼٍّٙخ حٌزؾش حعظؼٍّٛ٘خ ِؾخفٙش  لزً أْ ٠ؼشف حإلٔغخْ , ِٓ حٌّؼٍَٛ أ

كظٝ اْ رؼل حٌٍغخص حٔذػشص ٚ ِخ ٠ُؼشف ٌٙخ كم١مش ٚال خقخثـ ٔظ١ـش ػذَ ٚؿٛد , حٌىظخرش

 .أدٌش وظخر١ش طؼزض ؽ١جخ ِٓ رٌه

فخٌظذ٠ٚٓ وخْ ِظٙشح ِٓ ِظخ٘ش طلنش حإلٔغخْ ٚ د١ًٌ حٔظمخٌٗ ِٓ كٍمش اٌٝ أُ٘ ِٕٙخ فٟ 

فخإلٔغخْ حألٚي ٠ـذ ٔفغٗ ِنطشح ٌٍلفع كظٝ ٠خضْ سف١ذٖ , عٍغٍش ك١خس حإلٔغخْ حٌؼمخف١ش

ٚارح سؿؼض اٌٝ حٌٛسحء ل١ٍال أدسوض ل١ّش , حٌٍغٛٞ حٌزٞ ٠غظخذِٗ فٟ ك١خطٗ حٌؼ١ٍّش ٚحٌؼ١ٍّش

ْ ِٕٙخ ِٛمٛػخ ِظؾؼزخ ِؼمذح ِٓ , ٔؼّش حٌٍغش حٌظٟ أٔؼُ هللا رٙخ ػٍٝ حإلٔغخْ ّٛ ٘زح حألخ١ش حٌزٞ و

فخٌؼشد حٌّغٍّْٛ وخٔٛح دحثّخ ٠غؼْٛ ٌفُٙ حٌمشآْ حٌىش٠ُ ٚ حٌلذ٠غ حٌٕزٛٞ , ك١غ ال ٠ذسٞ

ٚ٘زح حألِش رخٌنشٚسس ٠غٛلُٙ اٌٝ حٌظٛغً فٟ ٘زٖ حٌٕقٛؿ حٌؾشػ١ش ِٓ حٌٕخك١ش , حٌؾش٠ف

فخٌٍغش ػٕذُ٘ ٟ٘ حٌٛع١ٍش حٌٛك١ذس , حٌٍغ٠ٛش ِٚلخٌٚش فُٙ ِؼخ١ٔٙخ حٌّلٌّٛش ػٍٝ ظٙٛس حألٌفخظ

حٌنزخد  حٌّئد٠ش ٌفُٙ حٌٕقٛؿ حٌؾشػ١ش ٌزٌه  حؿظٙذٚح فٟ ؿّؼٙخ ػٓ حٌؼشد حألللخف كشؽش

كظٝ ال طن١غ ٌغظُٙ حٌؼشر١ش كخٍِش ؽشػُٙ حٌزٞ ػ١ٍٗ ِذحس حعظمخِش .  ِؾخفٙشٚأوٍش ح١ٌشحر١غ

 .ك١خطُٙ حٌذ١ٕ٠ش

خ َٚػٝ حٌؼشد ل١ّش حٌٍغش أسحدٚح ؿّؼٙخ ػٓ حألػشحد حٌز٠ٓ ٠غىْٕٛ حٌزخد٠ش ّّ ٚحٌظٟ طؼظزش , ٌ

ِٚٓ أُ٘ , ٌُ ٠ىٓ ٌُٙ عز١ً ٌالٌظمخء رُٙ اال فٟ حألعٛحق أِخوٓ حؿظّخع حٌٕخط, ِمش حٌفقخكش

فؼٍٝ ػخدس حٌؼشد وخٔٛح ٠ظزخدٌْٛ ف١ٙخ , حألعٛحق حٌظٟ وخْ ٠ؤط١ٙخ حألػشحد عٛق حٌّشرذ رخٌزقشس 

ٌىٓ حٌٍّفض ٌالٔظزخٖ كمّخ ٘ٛ ٚؿٛد هخثفش ِٓ حٌٕخط ال طزغٟ ٔفؼخ ِخد٠خ , حٌّٕخفغ حٌّخد٠ش ٚحٌّؼ٠ٕٛش

ُٙ حٌٛك١ذ عّخع حألؽؼخس ٚ حإلٔؾخد ٚ حألخزخس ّّ فؤً٘ حٌزقشس وخٔٛح ٠خشؿْٛ ٌٙخطٗ , ٚ أّخ ٘

ٚارح طىٍُّ , حٌغٛق ِٚٓ ر١ُٕٙ فجش ِٓ سٚحس حٌٍغش ٚهالرٙخ غخ٠ظُٙ طذ٠ٚٓ ِخ ٠غّؼْٛ ِٓ حألػشحد

أكذ ػٓ سٚح٠ش حٌٍغش ػٕذ حٌؼشد ال ٠ّىٓ أْ ٠ًّٙ أُ٘ سح٠ٚش أال ٚ٘ٛ ػزذ حٌٍّه رٓ لش٠ذ 

فمذ طشدد حألفّؼٟ وؼ١شح ػٍٝ عٛق حٌّشرذ ٘خطٗ      , سح٠ٚش حٌؼشد حألوزش (٘ـ216)حألفّؼٟ 

أٔٗ ؿخء ٠ِٛخً اٌٝ أرٟ ػّشٚ رٓ حٌؼالء  ))ٚ وخْ ِٓ خزشٖ , ٚ غ١ش٘خ رغ١ش ؿّغ حٌٍغش ِٓ أٍ٘ٙخ

٘خص ِخ ِؼه فمشأ ػ١ٍٗ ِخ : ِٓ أ٠ٓ ؿجض ٠خ أفّؼٟ؟ لخي ِٓ عٛق حٌّشرذ لخي: فمخي (٘ـ154)
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ّّشص فٟ : ِٚشص رٗ عظش أكشف ٌُ ٠ؼشفٙخ فؤخز ٠ؼذٚ ػ١ٍٗ فٟ حٌذسؿش لخثال, وظذ فٟ أٌٛحكٗ ؽ

(.(حٌغش٠ذ ٠خ أفّؼٟ
( 1)

 

اْ حإلٔغخْ ارح طؼٍُ حٌؼٍُ ٚػشف ل١ّظٗ حصدحد طّغىخ رٗ ٚ حؿظٙذ فٟ طلق١ٍٗ ٔخع١خ ِخ طؼّشك 

فخٌؼٍّخء ٚ هالد حٌؼشر١ش أفزق ال ٠ىف١ُٙ ِخ ٠لقٍٛٔٗ ِٓ , ٠ٚظؼشك ٌٗ ِٓ حٌّؾخق ٚ حٌقؼخد

ٌٚٛ وٍف , ٌزح كشفٛح ػٍٝ حطزخع حٌٕٛحدٞ حٌٍغ٠ٛش ٚحألدر١ش ٚ حٌؾؼش٠ش , حألػشحد فٟ حألعٛحق

رٌه حٌشك١ً اٌٝ حٌزٛحدٞ ػُ اْ حألػشحد حٌز٠ٓ ٠ظٍمْٛ ػُٕٙ حٌٍغش مؼفض حٌؼمش رُٙ فٟ حألخز 

ػُٕٙ رغزذ اهخٌش ِىؼُٙ فٟ حٌلنش ٚ ِخ ٠ٕـُ ػٕٗ ِٓ حكظىخن رّٓ فغذص أٌغٕظُٙ رؾٛحثذ 

حٌؼـّش
(2)

. 

ٚكًّ حٌؼٍّخء ٚ حٌشٚحس , ٌمذ وخْ ِٓ حٌنشٚسٞ حٌغفش اٌٝ حٌزٛحدٞ ِنخسد حٌفقخكش

ػُ أطٝ ِٓ رؼذٖ  (٘ـ189)ٚهالد حٌٍغش ػٍٝ ػخطمُٙ ِغئ١ٌٚش ؿّغ حٌٍغش فىخْ ِٓ ر١ُٕٙ حٌىغخثٟ

 (٘ـ395)وؼش كظٝ أه ٌظشٜ ِٓ ٠شٚٞ حٌٍغش ٚ ٘ٛ ِٓ أػ١خْ حٌمشْ حٌشحرغ وخرٓ فخسط, ػٍّخء

 .ػٍٝ ِخ طزذ٠ٗ ِئٌفخطٗ

ٚ حٌّشٚح٠ش ٌٙخ ؽشٚه كظٝ طُمزً فخٌّشٚٞ ػٕٗ ال رّذ أْ ٠ىْٛ ِٓ أً٘ حٌفقخكش فؼٍٝ عز١ً 

ٚأرٛ - ٚوخْ ِٓ أفقق حٌؼشد- ٚأرٛ حٌذل١ؼ, ٚ أرٛ خ١شس حٌؼذٚٞ, حٌّؼخي ٔـذ ُِٕٙ حٌخؼؼّٟ

ٚأرٛ ك١خس رٓ ٌم١و ٚ حٌفمؼغٟ , ٚأرٛ هف١ٍش, ٚأرٛ حٌز١ذحء حٌش٠خكٟ, ٚأرٛ حٌّٕظـغ, ِٙذ٠ش حألػشحرٟ

ٚأرٛ ِخٌه ػّشٚ رٓ وشوشٖ حألػشحرٟ , ٚػزذ هللا رٓ ػّش رٓ أرٟ فزق, ِلّذ رٓ ػزذ حٌٍّه

أرٛ حٌـشحف ٚ أرٛ : ٚحألسرؼش حٌز٠ٓ كىّٛح ر١ٓ ع١ز٠ٛٗ ٚ حٌىغخثٟ ٚ ُ٘, حٌٍغٛٞ فخكذ حٌٕٛحدس

, ػّشٚ رٓ ػخِش حٌزٙذٌٟ ٚ ٘ٛ حٌزٞ أخز ػٕٗ حألفّؼٟ, أرٛ مّنُ حٌىالرٟ, ػئحرش حألعذٞ

ٚغ١شُ٘ خٍك وؼ١ش
(3)

. 

 حٌٍغٛٞ حٌٙخثً ٚ حٌذحثش ػٍٝ أٌغٕش حٌضخُ ٘زح فٟ حٌفنً ٌُٙ وخْ حألٚحثً حٌشٚحس ٚ حٌؼٍّخء اْ

فُٙ ٠ؼشفْٛ كم١مش حٌٍغش ٚ أ١ّ٘ظٙخ ٌزح طلفظٛح فٟ ٔمٍٙخ ٚ ُكّك , حٌٕخط ِٓ رحن حٌضِٓ كظٝ ح٢ْ

ٌُٙ رٌه ألُٔٙ أسحدٚ٘خ ٔم١ش ع١ٍّش ِٓ ؽٛحثذ حٌؼـّش ٚ ٌشك١ٍُٙ اٌٝ ِنخسد حٌفقخكش 
                                                

(1)
, ػزذ حٌل١ّذ حٌؾٍمخٟٔ, ٔمال ػٓ سٚح٠ش حٌٍغش. 4ؿ, ِلّذ رٓ عؼ١ذ حٌؼز١ظٟ, ِؼخٌـش حٌّخدس حٌّؼـ١ّش فٟ حٌّؼخؿُ حٌٍفظ١ش حٌمذ٠ّش: حٔظش 

uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/mg-014.htm 
(2)

 .1/174, (د ص), 4ه, دحس حٌفىش, ػزذ حٌغالَ ٘خسْٚ: طق, أرٛ ػؼّخْ ػّشٚ رٓ رلش حٌـخكع, حٌز١خْ ٚ حٌظز١١ٓ: حٔظش 
(3)

 .30ؿ, 1984, 3ه, ٌزٕخْ, ر١شٚص , دحس حٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ, أكّذ ػزذ حٌغفٛس ػطخس, ِمذِش حٌقلخف:  حٔظش
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ِظـخٚص٠ٓ حٌّفخٚص ٚ حٌقؼٛرخص ٚ حٌؼمزخص ٘ٛ أوزش د١ًٌ ػٍٝ حٌقذق فٟ ح١ٌٕش ٚكغٓ حٌط٠ٛش 

ٟٚ٘ حٌؾش٠فش حٌظٟ ؽشفٙخ هللا - فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ- ٌغش ؽشع خ١ش حٌزش٠ش, طـخٖ حٌٍغش حٌؼشر١ش

 .سّد حٌؼخ١ٌّٓ رؤْ أٔضي رٙخ حٌمشآْ حٌىش٠ُ

ٚال ٠غظغشد أكذ حٌزظش وً ٘زح حٌلشؿ ٚ حال٘ظّخَ رخٌٍغش حٌؼشر١ش وْٛ حألخ١شس ٚػخء حٌؾش٠ؼش 

٠ٚؼٍٍْٛ حٌٛؿٛد رظٛلف فُٙ حٌمشآْ حٌىش٠ُ ٚحٌلذ٠غ , فظؼٍّٙخ ٚحؿذ ػٕذ أً٘ حٌؼٍُ, حإلعال١ِش 

 .حٌٕزٛٞ حٌؾش٠ف ٚ ِخ ٠ظنّٕخٔٗ ِٓ أكىخَ ػٍٝ حٌفُٙ حٌذل١ك ٌٙخ

ٚارح وخٔض ٘زٖ ٟ٘ حٌلخي فّٓ حٌزذ٠ٟٙ ِّٓ ػٕٛح رٍغظُٙ ٚ عؼٛح ٌقٛٔٙخ ٚ كفظٙخ أْ ٠ـؼٍٛح 

 .ٌٙخ ؽشٚهخ ٚ مٛحرو ٚ ِؼخ١٠ش دل١مش كظٝ طُمزً حٌشٚح٠ش ٚ ِخ ؿّغ حٌشٚحس

 :شروط روايت اللغت (1

ّْ مزو ٚ طلذ٠ذ  ِٓ حٌّؼٍَٛ ػٕذ أً٘ حالخظقخؿ أْ حٌٍغ١٠ٛٓ حٌؼشد حألٚي ِظفمْٛ ػٍٝ أ

حٌشٚح٠ش ِذحسٖ ػٍٝ ِؼ١خس٠ٓ فؤكذّ٘خ ِىخٟٔ ٚ ح٢خش صِخٟٔ
(1)

. 

المعيار المكاني : أوال

ألٔٗ ال ٠غظٛٞ ِٓ ٠ل١خ ك١خس حٌزذٚ ِٚٓ لطٓ حٌلنش ,  ٚ٘زح حٌنخرو ِٓ حأل١ّ٘ش رّىخْ

ي ّٚ فؼٍٝ عز١ً حٌّؼخي ٕ٘خن رؼل حالكظىخوخص , فخألخ١ش كظّخ ِؼشك ٌفغخد ٌغخٔٗ أوؼش ِٓ حأل

, ٚ حٌٕٛحدٞ رقفش ػخِش,  فٟ حألعٛحقعحٌظٟ طفشمٙخ ظشٚف حٌل١خس رخٌٕغزش ٌٍلنشٞ وخالؿظّخ

 .ٚكظٝ حٌلشٚد طئػش رذٚس٘خ ػٍٝ ٌغخْ حٌلنشٞ أوؼش ِٓ حٌزذٚٞ رخإلمخفش اٌٝ حٌشكالص

, ٌزح ٠ـذ حٌٍغٛٞ ٔفغٗ ِنطشحً ألخز ٘زح حٌنخرو رؼ١ٓ حالػظزخس كظٝ طغًٙ ػ١ٍّش حٌظّل١ـ

فخقٛح حٌظذ٠ٚٓ فٟ , فمشسٚح أْ طىْٛ حٌّذٚٔش فٟ حٌزذٚ دْٚ حٌلنش ٚ عىخْ أهشحف حٌـض٠شس

ٚرؼل وٕخٔش ٚ رؼل , ٚل١ظ ػ١الْ, ٚ ٘ز٠ً, ٚأعذ, ٚط١ُّ, لزخثً لش٠ؼ: لزخثً ِلذدس ِؼً

ِٕٚؼٛح حألخز ِٓ عىخْ حٌزشحسٞ ِّٓ وخٔض ِغخوُٕٙ ِـخٚسس ٌألُِ غ١ش حٌؼشر١ش وٍخُ , هٟء

ٚ لنخػش ٚ غغخْ ٚ ا٠خد ؿ١شحْ أً٘ حٌؾخَ ٚ أوؼشُ٘ ٔقخسٜ , ٚؿزحَ ؿ١شحْ ِقش ٚ حٌمزو

ٚرىش , ٚطغٍذ ٚ حٌّٕش حٌز٠ٓ وخٔٛح رخٌـض٠شس حٌؼشر١ش ٌّـخٚسطُٙ ح١ٌٛٔخْ, ٠مشإْٚ رخٌؼزشح١ٔش

ٚػزذ حٌم١ظ ٚأصد ػّخْ ألُّٔٙ وخٔٛح رخٌزلش٠ٓ ٚ حمطشطُٙ ظشٚف حٌل١خس , ؿ١شحْ حٌٕزو ٚحٌفشط

                                                
(1) 

 .27ؿ, (دص)،(د ه)دحس حٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ،, ا١ًِ ٠ؼمٛد, حٌّؼخؿُ حٌٍغ٠ٛش حٌؼشر١ش رذحءطٙخ ٚ ططٛس٘خ: حٔظش
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ٚرٕٟ ك١ٕفش , ٚأً٘ ح١ٌّٓ حٌز٠ٓ خخٌطٛح حٌٕٙذ ٚ حٌلزؾش, رؾظٝ ِـخالطٙخ ٌالخظاله رخٌٕٙذ ٚحٌفشط

ٚ ٌُ طئخز حٌٍغش اال ِٓ , ٚ عىخْ ح١ٌّخِش ٚ ػم١ف ٚ أً٘ حٌطخثف ٌّخخٌطظُٙ حٌظـخس حٌّم١ّ١ٓ ر١ُٕٙ

ٚرؼل هٟء, ٚ رؼل وٕخٔش, ٚ٘ز٠ً, ٚأعذ, ٚط١ُّ, ٚل١ظ, لش٠ؼ 
(1)

. 

٘زح ٚ ٠مش حٌٍغ٠ْٛٛ رٛؿٛد حٌظفخٚص فٟ حٌفقخكش كظٝ ر١ٓ حٌمزخثً حٌّزوٛسس آٔفخ فمذ ٔمً حرٓ 

 ٚحٌؼٍّخء رٍغخطُٙ، أؿّغ ػٍّخإٔخ رىالَ حٌؼشد ٚ حٌشٚحس ألؽؼخسُ٘ ))فخسط ػٓ أرٟ ػز١ذ هللا لٌٛٗ 

لش٠ًؾخ أفقق حٌؼشد أٌغٕش ٚرٌه أْ هللا ؿً ػٕخإٖ حخظخسُ٘ ِٓ ؿ١ّغ حٌؼشد   أْ:ٚأ٠خُِٙ ٚكخٌُٙ

فىخٔض ٚفٛد حٌؼشد ِٓ - فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ -حفطفخُ٘ ٚحخظخس ُِٕٙ ٔزٟ حٌشكّش ِلًّذح

كـخؿٙخ ٚغ١شُ٘ ٠فذْٚ اٌٝ ِىش ٌٍلؾ، ٠ٚظلخوّْٛ اٌٝ لش٠ؼ فٟ أِٛسُ٘، ٚوخٔض لش٠ؼ 

 ٚوخٔض لش٠ؼ ِغ فقخكظٙخ ٚكغٓ ٌغخطٙخ ٚسلش أٌغٕظٙخ، ارح ...طؼٍُّٙ ِٕخعىُٙ، ٚطلىُ ر١ُٕٙ 

أطظُٙ حٌٛفٛد ِٓ حٌؼشد طخ١شٚح ِٓ والُِٙ ٚأؽؼخسُ٘ أكغٓ ٌغخطُٙ ٚأففٝ والُِٙ فخؿظّغ ِخ 

هزؼٛح ػ١ٍٙخ، فقخسٚح رزٌه أفقق  عالثمُٙ حٌظٟ ُ٘ ٚسطخ١شٚح ِٓ طٍه حٌٍغخص اٌٝ ٔلخة

((حٌؼشد
( 2)

. 

اْ حٌٍغ١٠ٛٓ حٌلش٠ق١ٓ ػٍٝ كفع ٌغظُٙ ٌُ ٠ؤخزٚح وً حٌىالَ حٌزٞ طمٌٛٗ ٘زٖ حٌمزخثً حٌظٟ 

رً طخٍٛح ػٓ رؼل حٌظٛح٘ش حٌٍغ٠ٛش حٌّٛؿٛدس فٟ لزخثً , ُػّذص فٟ دحثشس حٌفقخكش حٌّىخ١ٔش

فُٙ حوظفٛح رٕمً حٌّؾٙٛس , سغُ أٔٙخ ػشر١ش ِلنش ٚ ٌُ طخخٌطٙخ حٌؼـّش (حٌلـخص ٚ ٔـذ ٚطٙخِش)

ٚلذ أهٍك حٌؼٍّخء ػٍٝ حٌظٛح٘ش حٌؾخرس حٌظٟ , ٚ حٌّـّغ ػ١ٍٗ ٚ طشوٛح حٌؾخر ٚ حٌنؼ١ف ٚ أٍّٖ٘ٛ

ال طظفك ِغ حٌّؾٙٛس حعُ حٌٍغخص حٌشد٠جش أٚ حٌنؼ١فش أٚ حٌّزِِٛش ٚ لذ طظزغ حٌؼٍّخء حٌظٛح٘ش 

:ٚ عؤروش رؼنخ ِٕٙخ ف١ّخ ٠ٍٟ, حٌٍغ٠ٛش حٌؾخرس فٟ ٌٙـخص حٌؼشد فلذدٚ٘خ
( 3)

 

 سأ٠ْظه سأ٠ظىؼ     : ٟٚ٘ ص٠خدس ؽ١ٓ رؼذ وخف حٌخطخد فٟ حٌّئٔغ فٟ حٌٛلف ِؼً:الكشكشت

  .سسر١ؼش ِٚل ٚ ٟ٘ ٌٙـش 
 . ا١ٌظ ٚ ٟ٘ أ٠نخ فٟ سر١ؼش ِٚنش ٚرىش–ا١ٌه : ٚ ٟ٘ ارذحي وخف حٌخطخد ع١ٕخ ِؼً :الكسكسة- ب

 
                                                

1))
, ِىظزش حٌخخٔـٟ, سِنخْ ػزذ حٌظٛحد, ِٕٚخ٘ؾ طلم١ك حٌظشحع ر١ٓ حٌمذحِٝ ٚ حٌّلذػ١ٓ, 22-21ؿ, أكّذ ػزذ حٌغمٛس ػطخس, ِمذِش حٌقلخف :  حٔظش

 .91ؿ, 1986, 1ه , حٌمخ٘شس
2))

 .1/210ٚحٌّض٘ش , 34- 33 ٔمال ػٓ حٌقخكزٟ ؿ98ؿ, 2006, 1ه,دحس حٌٕؾش ٌٍـخِؼخص, ِلّٛد ػىخؽش,  ػٍُ حٌٍغش
3))

,            3ه, حٌمخ٘شس, دحس حٌظشحع, ِلّذ أكّذ ؿخد حٌٌّٛٝ ره ٚآخشْٚ: طق, ػزذ حٌشكّخْ ؿالي حٌذ٠ٓ حٌغ١ٛهٟ, حٌّض٘ش فٟ ػٍَٛ حٌٍغش ٚ حٔٛحػٙخ:   حٔظش

  .222-1/221,(د ص)



  مجع املادة املعجمية                                                                                          الفصل األول                                                               
 

16 

 

 .ٟٚ٘ فٟ ل١ظ ٚ ط١ُّ, ػذٌؾ- أدٌؾ:  حٌّزذٚء رٙخ ػ١ٕخ ِؼًٟ٘ ارذحي حٌّٙضسٚ :الَعْنَعنَت- ج

ًّ :  ٟٚ٘ ؿؼً حٌلخء ػ١ٕخ ِؼً:الفحفحت- د ًّ ٚ ٟ٘ فٟ ٘ز٠ً- ك  .ػ

 .ٟٚ٘ فٟ ح١ٌّٓ, ٌؼ- ٌه:  ٟٚ٘ ارذحي حٌىخف ؽ١ٕخ ِطٍمخ ِؼً:الشنشنت- هـ

, وشحعؾ- وشحعٟ:  ٟٚ٘ ارذحي ٠خء حإلمخفش ٚ حٌٕغذ حٌّؾذدس فٟ حألخ١ش ؿ١ّخ ِؼً:العجعجت- و

 .ٟٚ٘ فٟ لنخػش, ٠ّٕؾ- ٠ّٕٟ

,    ٚ٘ز٠ً, ٟٚ٘ فٟ عؼذ رٓ رىش, أٍُٔ- أػٍُ:  ٚ٘ٛ ارذحي حٌؼ١ٓ حٌغخوٕش ٔٛٔخ ِؼً:االستنطاء- ز

 .ٚحألٔقخس, ٚل١ظ, ٚحألصد

 المعيار السماني: ثانيا

- سكُّٙ هللا- اْ ؽشه حٌضِخْ ٠غخ٠ش لش٠ٕٗ حٌّىخٟٔ ِٓ ك١غ حأل١ّ٘ش فٟ سٚح٠ش حٌٍغش فخٌؼٍّخء

ح حٌظذ٠ٚٓ فٟ أدد حٌـخ١ٍ٘ش ٚفذس حإلعالَ  ّٛ ٌىُٕٙ كذدٖٚ ص١ِٕخ اٌٝ غخ٠ش  (ٔؼشح ٚؽؼشح)خق

ٚ فٟ , لشْ ٚٔقف فٟ حٌلنش )ٚ ٘ٛ ِخ أؿّغ ػ١ٍٗ حٌٍغ٠ْٛٛ, ِٕظقف حٌمشْ حٌؼخٟٔ حٌٙـشٞ

(حٌزخد٠ش  كظٝ ٔٙخ٠ش حٌمشْ حٌشحرغ حٌٙـشٞ
( 1)

. 

رً , فخٌؼشٚس حٌٍغ٠ٛش حٌظٟ طلقً ػ١ٍٙخ حٌؼشد خالي أسرؼش لشْٚ ٌُ طىٓ عٍٙش حٌّٕخي أرذحً 

رٌه أْ حٌز٠ٓ ٠ئِْٕٛ رنشٚسس حٌّلخفظش ػٍٝ ٌغظُٙ وٛٔٙخ حٌٛع١ٍش حٌٛك١ذس , وخٔض ؽخلش ِٚظؼزش

ّْ فُٙ حٌمشآْ , حٌؼخوغش ٌّخ طزذػٗ ػمٌُٛٙ ٚػمٛي أعالفُٙ ٌُ ٠ىٛٔٛح ١ٌظخخرٌٛح ػٕٙخ ٠ِٛخ ع١ّخ ٚ أ

 .ٚ حٌغّٕش ِٕٛه رّؼشفش حٌؼشر١ش ٚ أعشحس٘خ

ّٓ أكذ أْ حٌؼٍّخء طؾّذدٚح ٚغخٌٛح وؼ١شح فٟ ٚمغ ٘زٖ حٌم١ٛد حٌّىخ١ٔش ٚحٌضِخ١ٔش ٚال , ٚال ٠لغز

ألْ حٌٍغش حٌؼشر١ش ٌٙخ , ٠لظّؾ ِلظّؾ رؼذَ ٚؿٛد ٘زٖ حٌؾشٚه فٟ طخس٠خ ٌغخص حألُِ حألخشٜ

خقخثقٙخ حٌظٟ ط١ّض٘خ ػٓ غ١ش٘خ ِٓ حٌٍغخص حألخشٜ
(2)

. 

ٚؿّؼٛح حٌٍغش , أدٚح حألِخٔش كك حألدحء- ؿضحُ٘ هللا ػّٕخ خ١ش حٌـضحء- فخٌؼٍّخء حٌؼشد حألُٚي

. أخزح ػٓ حٌفقلخء فطٛرٝ ٌُٙ ِٚٓ ػُٕٙ أخز ٚسٜٚ

 

 

                                                
1))

 .27ؿ, ا١ًِ ٠ؼمٛد, حٌّؼخؿُ حٌٍغ٠ٛش حٌؼشر١ش رذحءطٙخ ٚ ططٛس٘خ:  حٔظش
2))

 .45ؿ, 2001, (د ه), دحس ِ٘ٛش, حرٓ ك٠ٍٟٛ حألخنش ١ِذٟٔ, طخس٠خ حٌّؼـُ حٌؼشرٟ ر١ٓ حٌٕؾؤس ٚ حٌظطٛس:  حٔظش
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 :مراحل و طرق جمع اللغت (2

 مراحل جمع اللغت: أوال

ّْ حٌزخد٠ش ٟ٘ وٕض حٌٍغخْ حٌؼشرٟ حٌفق١ق ٚوخٔض حٌٍغش طُشٜٚ , ِٓ حٌّمطٛع رٗ ػٕذ أً٘ حٌٍغش أ

ار ٌُ طؼشف رؼذ , فخٌذسحعش حٌٍغ٠ٛش الصحٌض فٟ حٌّٙذ ٚلظزحن, ٚ طٕمً ػٓ حٌفقلخء ِـٍّش

فخٌمذحِٝ ٠فظمذْٚ , ِغظ٠ٛخص حٌٍغش وّخ ٟ٘ ح٢ْ ٚ حٌظفخف١ً حٌىؼ١شس ِٓ حٌٕخك١ش حٌؾى١ٍش خخفش

, ٠ٕظمْٛ ػٍٝ كغزٗ ف١ؤخزْٚ ِخ ٘ٛ ِٛحفك ٚ ٠طشكْٛ غ١ش رٌه, كم١مش ٌّؼ١خس ؽىٍٟ ٚحمق

 .فخٌؼٍّخء وخْ ُّ٘ٙ أخز حٌّخدس حٌٍغ٠ٛش ِظٝ عّلض حٌفشفش رزٌه

 :٘زح ٚلذ ِّش ؿّغ حٌٍغش حٌؼشر١ش رّشحكً ٠زوش أكّذ أ١ِٓ أٔٙخ ػالػش

فخٌـّغ فٟ ,  ؿّغ حٌٍغش حٌؼشر١ش أِش ػظ١ُ ؿذحً ٌّٓ ٠ؼشف ل١ّش ٘زٖ حٌٍغش:المرحلت األولى (أ

ار ٠شكً حٌؼخٌُ ٚ هخٌذ حٌٍغش اٌٝ حٌزخد٠ش ٚ ٠ّذْٚ ِخ عّغ ِٓ غ١ش طشط١ذ ٚ ال , رذح٠ظٗ وخْ رغ١طخ

ُّ أْ ٠لفع, طز٠ٛذ ْ, حٌّٙ ّٚ ي ٚ ٘ىزح, ٚ ٠ذ ّٚ  .ٚ ِخ عّؼٗ أٚال فٙٛ حأل

خع حٌٍغش فٟ ٘زٖ حٌّشكٍش رخٌزحص ال ٠ظم١ذْٚ رّٕٙؾ ٚحمق ّّ ٚأّخ وخْ ٘ذفُٙ , ٚلذ وخْ ُؿ

حٌـّغ ٚحٌلقٛي ػٍٝ أوزش لذس ِّىٓ ِٓ حٌّخدس حٌٍغ٠ٛش حٌظٟ طئخز ِٓ أفٛحٖ ِخظٍف فجخص 

آخز٠ٓ رؼ١ٓ حالػظزخس ِؼ١خسح أعخع١خ ٚحكًذح ٘ٛ حٌفقخكش طٍه حٌظٟ وؼش , حٌّـظّغ حٌؼشرٟ حٌزذٚٞ

فبرح ِخ طلمك ٘زح حألعخط فبٔٗ ٠زخف ٌـخِغ حٌٍغش , ٚطمذ٠ش أرؼخد٘خ حٌؾشه١ش, حٌـذي فٟ كذٚد٘خ

ّٓ ٚ حٌّىخٔش حالؿظّخػ١ش ّّٓ فخدفٗ رغّل حٌٕظش ػٓ حٌـٕظ ٚ حٌغ حألخز ػ
(1)

. 

حٌظقٕض : ٌىٓ وً رٌه ال ٠ّٕغ أْ ٠نؼٛح رؼل حإلؿشحءحص خالي ػ١ٍّش أخز حٌٍغش ِٓ ِؼً

كظٝ أُٙ لذ ٠ؤخزْٚ , ٌُٚ ٠ىٛٔٛح ١ّ٠ضْٚ ر١ٓ ِٓ ٠لخٚسْٚ, ٚحٌّلخٚسس, ٚحالعظٕطخق, حٌلشّ 

ّٞ ل١ذ, رىالَ ػمالء حٌّـخ١ٔٓ ٚ ِـخ١ٔٓ حٌؼمالء دْٚ أ
(2)

. 

 ٚ ف١ٙخ ػًّ حٌؼٍّخء ػٍٝ ؿّغ حٌىٍّخص رحص حٌلمً حٌذالٌٟ حٌٛحكذ فٟ :المرحلت الثانيت (ب

أٚ حٌشعخثً حٌٍغ٠ٛش  (ِؼخؿُ حٌّؼخٟٔ ف١ّخ رؼذ)ٚ٘زٖ رذح٠ش وظذ حٌّٛمٛػخص , ِٛمغ ٚحكذ

                                                
1))

 .2/263, (د ص), (د ه), ر١شٚص ٌزٕخْ, دحس حٌىظخد حٌؼشرٟ, أكّذ أ١ِٓ, ملٝ حالعالَ: حٔظش 
2))

. 37ؿ , حرٓ ك٠ٍٟٛ حألخنش ١ِذٟٔ, طخس٠خ حٌّؼـُ حٌؼشرٟ ر١ٓ حٌٕؾؤس ٚ حٌظطٛس:  حٔظش
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ٚوظخد حٌٕخً , ٚوظخد حإلرً ٚ وظخد حٌخ١ً, ٚوظخد حٌّطش, حإلفشحد٠ش فّٕٙخ وظخد حٌٍزٓ ألرٟ ص٠ذ

ٚوظخد أعّخء حٌٛكٛػ ٌألفّؼٟ, ٚ حٌىشَ
(1)

. 

ّٝ صِٓ حٌّشٚح٠ش ٚدػض حٌلخؿش اٌٝ طم١١ذ , ٚ ؿذ٠ش رخٌزوش حٌظ٠ٕٛٗ رّخ فؼٍٗ حٌؼٍّخء ك١ٓ ٌٚ

فٟ - سمٟ هللا ػٕٗ- ٌٚؼٍُّٙ فٟ رٌه ػٍّٛح رٕق١لش ػّش رٓ حٌخطخد, حٌظشحع حٌٍغٛٞ رخٌىظخرش

((ل١ّذٚح حٌؼٍُ رخٌىظخد)): لٌٛٗ
( 2)

. 

ٚ ال ٠خفٝ ػٍٝ أكذ أْ طم١١ذ حٌّؼٍِٛخص رخٌىظخرش ف١ٗ ِخ ف١ٗ ِٓ حٌفٛحثذ حٌؼظ١ّش ٚ حٌظٟ 

 :ٍٔخقٙخ ف١ّخ ٠ٍٟ

, كقٛي حٌّظؼش حٌٕفغ١ش حٌّظؼٍمش رظىشحس لشحءس حٌّٛمٛع حٌّفنً ٚ حٌؼٛدس ا١ٌٗ ػٕذ حٌلخؿش- 

, ِٚؼٍَٛ أْ حٌّشحؿؼش ٌٍشٚح٠ش حٌؾفخ١٘ش ف١ٙخ طؼذ وز١ش وْٛ حإلٔغخْ ِؼشك طمق١ش ٚ طفش٠و

ٚأ٠نخ حٌظؼذ حٌفىشٞ ٚ حٌـغّٟ لذ ٠لٛالْ دْٚ حعظزوخس , فخٌٕغ١خْ ِؼال أكذ أوزش حٌّظخػذ

حٌّؼٍِٛش
(3)

. 

طغّق ػ١ٍّش حٌم١ذ ٌٍذسحعش حٌٍغ٠ٛش فٟ ؽمٙخ حٌّؼـّٟ رنزو حٌّغخس حٌظشرٛٞ حٌذل١ك حٌىف١ً - 

ربػطخء ٔظ١ـش ه١زش ك١ٓ حٌشؿٛع رّٛؿذ حٌنشٚسس اٌٝ ِخ ٘ٛ ِذْٚ ِٓ حألكىخَ حٌؼ١ٍّش 

رً ٠ّىٓ أْ طىْٛ , طٍه حٌظٟ طٛفش ٌٍزخكغ ِم١خعخ العظلنخس حٌمنخ٠خ ٚ ِؼخ٠ٕخطٙخ, حٌّنزٛهش

فخػال ك٠ٛ١خ فٟ فل وؼ١ش ِٓ حٌٕضحػخص حٌٍغ٠ٛش حٌظٟ لذ طٕذٌغ ؿّشحء عٛء فُٙ ٔخطؾ ػٓ ارٙخَ فٟ 

ِؼخٟٔ حألٌفخظ أٚ حٌؼزخسحص رغزذ ِخ ٠طشأ ػ١ٍٙخ أػٕخء حٌغّخع ِٓ طلش٠ف
(4)

. 

اْ ٚؿٛد ِخدس ٌغ٠ٛش ِؼـ١ّش ِم١ذس ٚ ِنزٛهش ٠ىْٛ كقٕخ ١ِٕؼخ طـخٖ أٞ عٛء طؤ٠ًٚ        

١ٌٓ حٌز٠ٓ ٌُ ٠ظٛسػٛح  ٚفغشٚح  ّٚ ٚ حٌزٞ لذ ٠ٕظؾ ػٕٗ فغخد حألكىخَ حٌّطٍمش ِٓ لزً رؼل حٌّئ

ؽٛح ػٍٝ حٌٕخط د٠ُٕٙ ٚد١ٔخُ٘, رخأل٘ٛحء دْٚ ٚحصع د٠ٕٟ ّٛ  .ٚ ال فُٙ ٌغٛٞ فؾ

ُّ طؤ١ٌف ِؼخؿُ ٚفك ِٕٙؾ ػٍّٟ دل١ك ػٍٝ :المرحلت الثالثت (ج  ٚ ٟ٘ ِشكٍش حٌٕنؾ ك١غ ط

ٚال ِـخي ٌٍؼؾٛحث١ش ف١ٙخ فّٓ أسحد حٌلقٛي ػٍٝ ِؼٕٝ وٍّش فطش٠مش , ّٔو خخؿ فٟ حٌظشط١ذ

أٚي  (٘ـ175)ٚ وخْ وظخد حٌؼ١ٓ ٌٍخ١ًٍ رٓ أكّذ حٌفشح١٘ذٞ , ٚرٍٛؽ حٌغخ٠ش ِّىٓ, حٌزلغ ٠غ١شس

                                                
1))

 .263ؿ , أكّذ أ١ِٓ, ملٝ حالعالَ:  حٔظش
2))

,        فٟ وظخد حٌّمذِش497:ٚ حٌلذ٠غ ِٛؿٛد فٟ عٕٓ حٌذحسِٟ سلُ, (٘ـ23)- سمٟ هللا ػٕٗ-  ٘زح حػش ِٛلٛف ػٍٝ أ١ِش حٌّئ١ِٕٓ ػّش رٓ حٌخطخد

 .ٚ ِٛمٛػٗ حإلرْ رىظخرش حٌؼٍُ
3))

 .40-39,حرٓ ك٠ٍٟٛ حألخنش ١ِذٟٔ, طخس٠خ حٌّؼـُ حٌؼشرٟ:  حٔظش
4))

 . رظقشف40ؿ ,  حٌّشؿغ ٔفغٗ
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٘زٖ حٌّؼخؿُ
(1)

: ك١غ لذَ حٌشؿً ػّال ِؼـ١ّخ ػ١ٍّخ ِّٕٙـخ رلك ػُ طٍظٗ ِؼخؿُ أخشٜ ِؼً, 

ٚ , (٘ـ395)ٚ ِمخ١٠ظ حٌٍغش الرٓ فخسط , (٘ـ356)ٚ حٌزخسع ٌٍمخٌٟ, (٘ـ321)حٌـّٙشس الرٓ دس٠ذ

ٚحٌمخِٛط حٌّل١و , (٘ـ538)ٚ أعخط حٌزالغش ٌٍضِخؾشٞ, (٘ـ393)حٌقلخف ٌٍـٛ٘شٞ

 .(٘ـ817)ٌٍف١شٚصآرخدٞ 

ػًّ - ٔٛحس وظذ حٌّٛمٛػخص- ٚ حٌّظظزغ ٌّشحكً حٌٍغش ٠شٜ أْ حٌشعخثً حٌٍغ٠ٛش حإلفشحد٠ش

 .ِؼخؿُ حألٌفخظ: لخفش ِمخسٔش رّخ كذع فٟ حٌؾك ح٢خش

ٚ ٠زوش حرٓ ك٠ٍٟٛ حألخنش ١ِذٟٔ أعزخرخ ٌزٌه أّ٘ٙخ
(2)

: 

 .ٚح٘ظّخِٙخ رّـخالص دال١ٌش ِلذدس, حاللظقخس ػٍٝ ؿخٔذ م١ك ِٓ ِـخالص حٌل١خس حٌّخظٍفش- 

 .حالطـخٖ ٔلٛ فجش ِٓ حٌمّشحء ِؼ١ٕش- 

حٌّٕٙؾ حٌّنطشد غ١ش حٌؼٍّٟ حٌزٞ حطزؼٗ حٌّئٌف ٠قؼذ ػٍٝ حٌزخكغ حٌٛفٛي اٌٝ ِزظغخٖ - 

 .رغزذ خٍٛ ٘زٖ حٌشعخثً ِٓ حٌظشط١ذ ٚ حٌفٙشعش, حٌّظّؼً فٟ ِؼشفش ِؼٕٝ حٌىٍّش

أٚ , خٍٛ ٘زٖ حٌشعخثً ِٓ حأل٘ذحف حٌظشر٠ٛش حٌّزخؽشس طٍه حٌظٟ طشِٟ اٌٝ ِؼخٌـش اؽىخ١ٌش ِؼ١ٕش- 

 .حلظشحف كٍٛي ِٕخعزش ٌٙخ طئدٞ اٌٝ اصحٌش حإلرٙخَ ٚ طـٕذ ٚلٛػٗ

طؼذ حعظـخرش ططٛس٠ش طغخ٠ش حٌشوذ حٌلنخسٞ - حٌشعخثً- ٌىٓ كم١ك أْ ِؼً ٘زٖ حٌظآ١ٌف- 

وّخ أٔٗ ِٓ حٌّئوذ طخس٠خ١خ أْ حٌمشْ , ٌّغظؼٍّٟ ٘زٖ حٌٍغش ػٍٝ حػظزخس أْ حٌٍغش ظخ٘شس حؿظّخػ١ش

حٌؼخٟٔ حٌٙـشٞ وخْ رخٌفؼً صِٓ حٌّئٌفخص حٌٙخِش حٌىؼ١شس ِؼً وظخد حٌّٛهؤ ٌإلِخَ ِخٌه رٓ 

ٚ ِؼـُ حٌؼ١ٓ ٌٍخ١ًٍ رٓ , (767َ)حرٓ اعلخق أرٛ رىش ِلّذ( ِغخصٞ)ع١شس , (٘ـ179)أٔظ

, (٘ـ180)ٚحٌىظخد ٌغ١ز٠ٛٗ أرٛ رؾش ػّشٚ رٓ ػؼّخْ رٓ لٕزش , (٘ـ175)أكّذ حٌفشح١٘ذٞ 

ٚغ١ش٘خ وؼ١ش
(3)

 .

 

 

 

 
                                                

1))
 .265ؿ, أكّذ أ١ِٓ, ملٝ حالعالَ:  حٔظش

2))
 .47-46ؿ, حرٓ ك٠ٍٟٛ حألخنش ١ِذٟٔ, طخس٠خ حٌّؼـُ حٌؼشرٟ:  حٔظش

3))
 .47ؿ ,  حٌّشؿغ ٔفغٗ
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طرق جمع المادة المعجميت : ثانيا

ٚ٘ذف أفلخرٙخ ٘ٛ طظزغ   ,  ٚ ٠طٍك ػ١ٍٙخ حٌزؼل رخإلكقخء أٚ حٌـّغ حٌظخَ:الطريقت األولى (أ

 ٌىـٓ ال ِٕـخؿ ِٓ, ٚ كقش وً وٍّخص حٌٍغش حٌؼشر١ش غ١ش آر١ٙٓ رٛلٛػُٙ فٟ حٌىٍّــخص حٌٍّّٙـش

 ,  ك١غ ٠ّىـٓ ٌٍّؼـّـٟ أْ ٠ؾ١ـش ا١ٌـــٗ فمو, فـخٌٛلـٛع فٟ حًٌّّٙ ال ٠ؼ١ـك حٌؼًّ حٌّؼـّـٟ,  رح

,    ٚحٌـّغ حٌظخَ ٘زح ٠غ١ش ٚفك ٔظخَ دل١ك ؿذح, ٚ ٠مظقش فٟ حٌؾشف ٚ حٌظفق١ً ػٍٝ حٌّغظؼًّ

ٚ٘ٛ ِغظٛكٝ , رٌه ٘ٛ ٔظخَ حٌظم١ٍزخص (٘ـ175)ٚ أٚي ِٓ أرذػٗ ٘ٛ حٌخ١ًٍ رٓ أكّذ حٌفشح١٘ذٞ 

ٚ ٘زح حٌزٞ ٠ىفً حٌـّغ حٌظخَ , فّزذػٗ كمخ وخْ رح ػمً س٠خمٟ ِظ١ّض, ِٓ ػٍُ حٌش٠خم١خص

ٚحٌظٟ ٠ؼظمذ أغٍذ حٌٍغ١٠ٛٓ , (حٌؼ١ٓ)ٚ حٌطش٠مش ٚحملش ؿ١ٍش ِٓ خالي ِؼـّٗ , ٌّفشدحص حٌٍغش

أٔٙخ ِٓ ارذحع حٌخ١ًٍ ٔفغٗ
(1)

. 

اْ حٌطش٠مش حإلكقخث١ش ٚفك ٔظخَ حٌظم١ٍزخص حٌزٞ ٠طزؼٙخ رخٌذلش ٚ حإلكخهش رّفشدحص حٌٍغش 

ٌىٓ ِٓ طلٍٝ  رخٌّٛمٛػ١ش , اللض سٚحؿخً وز١شحً سغُ أٔٙخ ؿذ٠ذس ٚ ٌُ ٠ؼٙذ٘خ حٌؼشد ِٓ رٞ لزً

ٚأوشِٗ هللا عزلخٔٗ ٚ طؼخٌٝ رٙزح حٌؼٍُ فٟ ٘زح حٌٛلض , فٟ ٘زٖ حٌّغخثً ٠ذسن أْ فخكزٙخ ِزذع

 .حٌّزىش ؿّذح فٟ حٌذسحعخص حٌٍغ٠ٛش حٌؼشر١ش

ٕٚ٘خن , اْ حٌخ١ًٍ لذ فىش وؼ١شح كظٝ ألزً ػٍٝ طؤ١ٌف ِؼـُ رٕظخَ ٌُ ٠غزك ا١ٌٗ أكذ ِٓ لزٍٗ 

وٕض أع١ش اٌٝ :)) ٚسد ف١ٙخ ِخ ؿخء فٟ ٘زح حٌٕظخَ ك١غ لخي (٘ـ180)سٚح٠ش ػٓ ح١ٌٍغ رٓ حٌّظفش

ّْ أغخٔخ لقذ ٚأٌف كشٚف أٌف ٚػخء ػٍٝ أِؼٍش , ٚ طخء, ٚرخء, حٌخ١ًٍ رٓ أكّذ فمخي ٌٟ ٠ِٛخً ٌٛ أ

لخي فمٍض فى١ف , العظٛػذ فٟ رٌه ؿ١ّغ والَ حٌؼشد فظ١ٙؤ ٌٗ أفً ال ٠خشؽ ػٕٗ ؽٟء ِٕٗ رظش

ٚأٗ ١ٌظ ٠ؼشف ٌٍؼشد , ٠ئٌفٗ ػٍٝ حٌؼٕخثٟ ٚ حٌؼالػٟ ٚحٌشرخػٟ ٚ حٌخّخعٟ: ٠ىْٛ رٌه؟ لخي

((والَ أوؼش ِٕٗ
( 2)

. 

فّٓ ٕ٘خ طظٙش ١ٔش ٘زح حٌؼخٌُ حٌـ١ًٍ فٟ ا٠ـخد هش٠مش طنّٓ حٌـّغ حٌظخَ ٌّفشدحص حٌٍغش ٚ لذ 

ٚطم١ٍذ حٌّفشدس , ٚٔظخِٗ ٠شوض ػٍٝ ػالػش أعظ ٟ٘ حٌظشط١ذ حٌقٛطٟ ٌٍلشٚف, كقً ٌٗ حألِش

, ٌىٓ حٌُّٙ فٟ هش٠مش حٌـّغ حٌظخَ ٠ىّٓ فٟ حألعخع١١ٓ حألخ١ش٠ٓ, ٚحألر١ٕش, رلغذ ػذد كشٚفٙخ

 .ٚأٌٚٙخ أوؼش أ١ّ٘ش

                                                
(1)

 .6ؿ, ِلّذ رٓ عؼ١ذ حٌؼز١ظٟ, ِؼخٌـش حٌّخدس حٌّؼـ١ّش فٟ حٌّؼخؿُ حٌٍفظ١ش حٌمذ٠ّش: حٔظش 
2))

 .1/48,(د ص),(د ه),(د د), سمخ طـذد: طق, حرٓ حٌٕذ٠ُ,  حٌفٙشعض
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 ارح وخٔض حألٌٚٝ أهٍك ػ١ٍٙخ حإلكقخء أٚ حٌـّغ حٌظخَ فبْ حألخ١شس حإلكقخء :الطريقت الثانيت(ب

حٌٕخلـ
(1)

طٛكٟ رخٌظخٍٟ ػٓ أؽ١خء ِّٙش فٟ حٌؼ١ٍّش " حٌٕخلـ" ٚال ٠ظُٛ٘ أغخْ أْ وٍّش , 

ٚأّخ ِذٌٌٛٙخ ٠ىّٓ فٟ أْ حٌّؼـ١١ّٓ حٌز٠ٓ عٍىٛح ٘زٖ حٌطش٠مش وخْ ٘ذفُٙ ؿّغ    ٚ , حإلكقخث١ش

 ٚهللا أػٍُ –فٍغخْ كخٌُٙ ٠مُٛي , ؽشف ِخ ٘ٛ ِغظؼًّ فٟ حٌٍغش ألْ حٌفخثذس كخفٍش فٟ ٘زح حٌٕٛع

فخٌؼىٛف حٌؼىٛف ػٍٝ ِخ , حألِٛس حٌٕظش٠ش حٌّـّشدس ٚغ١ش حٌّّىٓ ٚلٛػٙخ ِخٌٕخ ٚ ٌٙخ- رخٌّمخفذ

 .٘ٛ دحثش ٠ّٚىٓ أْ ٠ذٚس ػٍٝ أٌغٕش حٌؼشد ٚ رٙزح طلقً حإلفخدس ٚ حالعظفخدس

ّّٟ فٟ حٌّخدس حٌّؼـ١ّش حٌّىٛٔش ٌّؼخؿُ ِٓ عٍه  ٚارح فىٍّش حٌٕخلـ طٛؿ١ٙٙخ فٟ حٌٕمقخْ حٌى

ِٚٓ حٌّؼٍَٛ أْ حاللظقخد فٟ حٌٍغش أٌِش ِلّٛد ع١ّخ ٚ اْ وخْ فٟ ِلٍٗ ٚ رٙذف , ٘زٖ حٌطش٠مش

 .ػٍّٟ ٠شفغ حٌّؾمّش ػٓ حٌزخكغ ٚ هخٌذ حٌٍغش حٌؼشر١ش

ٚوؼ١شح ِخ , ٚارح ٔظشص اٌٝ حٌّؼخؿُ حٌؼشر١ش حٌمذ٠ّش رؼذ ػ١ٓ حٌخ١ًٍ أٌفض ٔظشن ِؼـُ رخسص

فل١ق أٔٗ حطزغ , (٘ـ321)دحس كٌٛٗ حٌـذي ر١ٓ حٌٍغ١٠ٛٓ فٟ ٔظخِٗ أال ٚ٘ٛ ؿّٙشس حرٓ دس٠ذ 

ِٚخ ٔلٓ رقذد روشٖ , حٌخ١ًٍ فٟ حٌظم١ٍزخص ٌىٕٗ أًّ٘ طشط١ذ حٌلشٚف كغذ حٌّخشؽ حٌقٛطٟ

ٕ٘خ ال ٘زح ٚ ال رحن ٚ أّخ ٘ٛ ػذَ روشٖ ًٌٍّّٙ ِٓ حٌٍغش ٚ حؿظضحإٖ رّخ ٘ٛ ِغظؼًّ ِٕٙخ ٚ ٘زح 

ٚأّخ أػشٔخٖ  )): د١ًٌ ػٍٝ حخظالفٗ ِغ حٌخ١ًٍ فٟ هش٠مش حٌـّغ ٚ حإلكقخء ك١غ لخي فٟ ِمذِظٗ

٘زح حالعُ ألٔخ حخظشٔخ ٌٗ حٌـّٙٛس ِٓ والَ حٌؼشد ٚأسؿؤٔخ حٌٛكؾٟ ٚ حٌّغظٕىش ٚ هللا حٌّشؽذ 

((ٌٍقٛحد
( 2)

. 

فٙزح حٌـٛ٘شٞ ِقشًكخ رزٌه , ٚ ػٍٝ حٌطش٠مش ٔفغٙخ عخس رؼل حٌّؼـ١١ّٓ فٟ طؤ١ٌف وظزُٙ

 ػٕذٞ ِٓ ٘زٖ حٌٍغش حٌظٟ ؽّشف هللا فقّ أِخ رؼذ فبٟٔ أٚدػض ٘زح حٌىظخد ِخ  )): فٟ ِمذِظٗ رمٌٛٗ

((ِٕضٌظٙخ، ٚؿؼً ػٍُ حٌذ٠ٓ ٚحٌذ١ٔخ ِٕٛهخً رّؼشفظٙخ
( 3)

. 

أِخ , ٚ ِّٙخ ٠ىٓ ِٓ أِش فخٌّؼـ١ّْٛ حٌؼشد ٠ظمفْٛ فٟ حٌغخ٠ش حٌىزشٜ ٚ حٌظٟ ٟ٘ كفع ٌغظُٙ

ٚفظلخ ٢فخق طؼٛد رخٌٕفغ , حالخظالف فٟ حٌطشحثك ٚ حٌّٕخ٘ؾ فٙٛ ِخ ٠ض٠ذ حٌذسط حٌٍغٛٞ اال فخثذس

ٍش طذسن أْ , ٚؿؼً حٌذسط حٌٍغٛٞ حٌؼشرٟ رح ل١ّش, ػٍٝ هخٌذ حٌؼشر١ش ٚدحسعٙخ ِّ ٚرٕظشس ِظؤ

ًّْٙ" حٌفشق ر١ٓ حٌطش٠مش حألٌٚٝ ٚ حٌؼخ١ٔش ٠ىّٓ فٟ لن١ش  فٟ حٌٍغش حٌؼشر١ش فـّخػش " حٌّ
                                                

(1)
 . 6ؿ, ِلّذ رٓ عؼ١ذ حٌؼز١ظٟ,  ِؼخٌـش حٌّخدس حٌّؼـ١ّش فٟ حٌّؼخؿُ حٌٍفظ١ش حٌمذ٠ّش 
(2)

 .27-1/26, 1987, 1ه, ٌزٕخْ, ر١شٚص, دحس حٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ, سِضٞ ١ِٕش رؼٍزىٟ: طق, حرٓ دس٠ذ,  ؿّٙشس حٌٍغش 
(3)

 .1/33, 1990, 4ه,ٌزٕخْ, ر١شٚص, دحس حٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ, أكّذ ػزذ حٌغفٛس ػطخس: طق, حٌـٛ٘شٞ,  حٌقلخف 
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حإلكقخء حٌظخَ أؿزشطُٙ حٌطش٠مش ٌزوشٖ ٚرخٌظخٌٟ حمطشٚح اٌٝ حٌظفش٠ك ر١ٕٗ ٚ ر١ٓ حٌّغظؼًّ 

أِخ أفلخد حٌطش٠مش حٌؼخ١ٔش فؼٍّٛح ػٍٝ طشن ٚاعمخه حًٌّّٙ حلظقخدح فٟ , حٌقل١ق رخٌٕـ ػ١ٍٗ

ٚحعظغٕخء رّخ ٘ٛ فل١ق ٚ ِغظؼًّ, حٌٍغش
(1)

. 

 :مصادر المادة المعجميت (3

ّْ ِقخدس حٌّخدس حٌٍغ٠ٛش حٌّؼـ١ّش ال طؼذٚ  ِؼٍَٛ ػٕذ أً٘ حالعظمقخء ٌٍظشحع حٌٍغٛٞ حٌؼشرٟ أ

 .أْ طىْٛ أكذ حٌّقذس٠ٓ حألعخع١١ٓ ٚ ّ٘خ حٌغّخع ٚ حٌشٚح٠ش حٌٕم١ٍش

فٙزح حٌىالَ ٠مٛدٔخ اٌٝ ؽٟء ٘خَ ؿذح روشٔخٖ آٔفخ أال ٚ٘ٛ ,  حٌغّخع ٚ حٌّؾخفٙش ػٓ حٌؼشد:أوال

فخٌؼخٌُ ٠غّغ ػٓ أػشحد حٌزخد٠ش حٌفقلخء ِزخؽشس , فخٌـّغ لذ وخْ ِؾخفٙش فٟ رذح٠ظٗ, ؿّغ حٌٍغش 

ِٓ دْٚ أٞ ٚحعطش ِٚٓ حٌز٠ٓ عّؼٛح ػٓ حٌؼشد ِزخؽشس ٔـذ حٌخ١ًٍ رٓ أكّذ حٌفشح١٘ذٞ 

ٚ عّغ حٌخ١ًٍ ػٓ رؼل , فٙٛ لْذ ػخػ فٟ حٌمشْ حٌؼخٟٔ حٌٙـشٞ ٚ ٘ٛ صِٓ حٌـّغ, (٘ـ175)

, أٔٗ وخْ ٠ٍُّٟ ػ١ٍٗ ِخ ٠لفع ))فخ١ٌٍغ وخطذ ػ١ٓ حٌخ١ًٍ روش , أػشحد حٌلـخص ٚ ٔـذ ٚ طٙخِٗ 

((ِٚخ ؽه ف١ٗ ٠مٛي ٌٗ عً ػٕٗ
( 2)

ٚلذ سٜٚ ػٓ حٌؼشد رؼل حٌٍغ٠ْٛٛ ِٓ أِؼخي سح٠ٚش . 

ٚصحثذس ٚ أرٟ ١ٌٍٝ ٚ غ١شُ٘, ٚ أرٟ حٌذل١ؼ (٘ـ216)حٌؼشد حألوزش حألفّؼٟ 
(3)

. 

ٚ ِٓ حٌّؼـ١١ّٓ حٌز٠ٓ ػخؽٛح فٟ حٌمشْ حٌشحرغ حٌٙـشٞ ٔـذ حألص٘شٞ فخكذ ِؼـُ طٙز٠ذ 

ٚحٌزٞ ؽّف رذٚسٖ ػٍٝ أْ حٌشؿً وخْ ٠شٚٞ ِخ عّؼٗ ػٓ حألػشحد ِؾخفٙش ك١غ , حٌٍغش

ِدْع وظخرٟ ٘زح ِٓ والَ حٌؼشد اال ِخ)):٠مٛي ْٚ فّق ٌٟ عّخػخً ُِٕٙ، أٚ سٚح٠ش ػٓ ػمش أٚ  ٌُٚ أُ

((ص ا١ٌٙخ ِؼشفظٟدكىخ٠ش ػٓ خوّ رٞ ِؼشفش ػخلزش حلظش
( 4)

. 

ٚ ٌُ ٠ظٛلف حٌغّخع ٚ حٌّؾخفٙش ػٓ حألػشحد ػٕذ حألص٘شٞ ٚ ِٓ عزمٗ رً حألخزخس طؼزض رٌه 

 .فٟ فلخكٗ ٚ غ١شٖ (٘ـ393)كظٝ ٌّٓ رؼذٖ ِؼً حٌـٛ٘شٞ 

حٌشٚح٠ش حٌٕم١ٍش ٚحٌّمقٛد رٙخ أْ ٠شٚٞ حٌٍغٛٞ ٚحٌّؼـّٟ ػّٓ عّغ ِٓ حألػشحد : ثانيا

كظٝ أٙخ لذ طؾىً عٕذح ٠خظٍف هٛال ٚ لقشح . أٞ ٠ٕمً حٌّظؤخش ػٓ حٌّظمذَ رخٌظزؼ١ش, ِؾخفٙش

                                                
1))

 .1/33, أكّذ ػزذ حٌغفٛس ػطخس: طق, حٌـٛ٘شٞ, حٌقلخف: حٔظش 
(2)

 .48ؿ, حرٓ حٌٕذ٠ُ,  حٌفٙشعض
(3)

 . 7ؿ, ِلّذ رٓ عؼ١ذ حٌؼز١ظٟ,  ِؼخٌـش حٌّخدس حٌّؼـ١ّش فٟ حٌّؼخؿُ حٌٍفظ١ش حٌمذ٠ّش
(4)

 .40/ 1,(د ص),(د ه), حٌذحس حٌّقش٠ش ٌٍظؤ١ٌف ٚحٌظشؿّش, ِلّذ ػٍٟ حٌٕـخس, ػزذ حٌغالَ ٘خسْٚ: طق, حألص٘شٞ, طٙز٠ذ حٌٍغش 
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ٚ فٟ حٌشٚح٠ش حٌٕم١ٍش كخؿش حٌظخٌٟ ِخعش ٌألٚي ألْ أٞ حٔمطخع , وؤعخ١ٔذ حألكخد٠غ حٌٕز٠ٛش حٌؾش٠فش

فٟ ٘زٖ حألعخ١ٔذ ٠ؼشك حٌشٚح٠ش ٌٍنؼف ٚ حٌظشن
(1)

. 

-  ٚ ٘ٛ حٌزٞ عّغ ػٓ حألػشحد حٌفقلخء ِؾخفٙش–ٌٚٛ سؿؼٕخ ص١ِٕخ ٌٛؿذٔخ حٌخ١ًٍ رٓ أكّذ 

٘زٖ حٌّخدس حػظّذ ػ١ٍٙخ ِٓ حػظّذ ِٓ حٌٍغ١٠ٛٓ رؼذٖ , لذ روش ِخدس ٌغ٠ٛش ٘خِش فٟ ِؼـّٗ حٌؼ١ٓ

كظٝ حٔظخد رؼل حٌٍغ١٠ٛٓ ؽىٛن , ػٓ هش٠ك حٌشٚح٠ش حٌٕم١ٍش ِؼً حرٓ دس٠ذ فٟ طؤ١ٌف ؿّٙشطٗ

ٌىٓ حرٓ دس٠ذ وخْ ٠شٜ أْ حٌشؿً كـش فٟ حٌٍغش  ٚ , ؿّشحء وؼشس حٌٕمً حٌّٕغٛد ٚغ١ش حٌّٕغٛد

ِٚخ ٠ؼضص حالػظمخد , ػمش فٟ حٌشٚح٠ش ِٚٓ ٘زح حٌزخد سرّخ ظٙش ػٕذٖ رؼل حٌظٛعغ فٟ حألخز 

ْٓ رؼذٖ ٌٗ طَزٌَغ ألّش  )) ػ١ٕٗػٓ حٌخ١ًٍ ٚ حٌغخٌف حٌزوش لٛي حرٓ دس٠ذ ٔفغٗ فٟ ؿّٙشطٗ َِ ٚوً 

والً ٌؼمٛد فّٙٗ ٚروخء فطٕظٗ ٚكّذس أر٘خْ أً٘ ح أٌّف وظخرخً ِؼ- سكّٗ هللا- رزٌه أَ ؿلذ ٌٚىٕٗ 

((ػقشٖ
(2)

. 

حٌزخسع ) فٟ وظخرٗ (٘ـ356)حٌمخٌٟ ِٚٓ حٌّؼـ١١ّٓ حٌز٠ٓ حػظّذٚح ػٍٝ حٌشٚح٠ش حٌٕم١ٍش أرٛ ػٍٟ 

ٚ ٘زٖ حٌلخي أ٠نخ ِغ وظذ , كظٝ طؾخرٗ حٌىظخرخْ اٌٝ كّذ وز١ش (حٌؼ١ٓ)ػٓ حٌخ١ًٍ فٟ , (فٟ حٌٍغش

فمذ ظٙشص حٌشٚح٠ش حٌٕم١ٍش ػٕذ فخكذ , فخٌغخرك وخْ ػّذس حٌالكك فٟ حٌشٚح٠ش حٌٕم١ٍش, أخشٜ

ٚحٌظخؽ ٚ غ١شُ٘, ٚ فخكذ حٌٍغخْ, حٌّمخ١٠ظ
(3)

. 

رً اْ أً٘ حٌشٚح٠ش حٌٕم١ٍش أٔفغُٙ لذ حػظّذٚح , ال س٠ذ أْ حٌّقذس حألٚي أوؼش دلش ِٓ حٌؼخٟٔ

ٌىٓ ح٢ػخس حٌغ١جش حٌظٟ ٔظـض ػٓ حٌشٚح٠ش حٌٕم١ٍش أوؼش رّخ ال ٠مخسْ           , ػٍٝ ِٓ عّغ ِؾخفٙش

 .ٚ حٌشٚح٠ش رخٌّؾخفٙش ٚ حٌغّخع حٌّزخؽش

 :ٍٚٔخـ ِخ ٔـُ ػٓ حٌشٚح٠ش رٕٛػ١ٙخ ف١ّخ ٠ٍٟ

حٌغّخع حٌّزخؽش ػٓ حألػشحد خخفش ِخ وخْ ِٕٗ لز١ً حٌظذ٠ٚٓ ك١ّٕخ وخْ حالػظّخد ػٍٝ حٌلفع - 

ؿخء ِشدٚدٖ مؼ١فخ فمذ مخع ٔق١ذ وز١ش ِٓ حٌؼشٚس حٌٍغ٠ٛش حٌؼشر١ش رغزذ , فٟ حألر٘خْ

 .حٌٕغ١خْ

                                                
1))

 . 7ؿ, ِلّذ رٓ عؼ١ذ حٌؼز١ظٟ, ِؼخٌـش حٌّخدس حٌّؼـ١ّش فٟ حٌّؼخؿُ حٌٍفظ١ش حٌمذ٠ّش:  حٔظش
2))

 .27-26 /1,حرٓ دس٠ذ,  حٌـّٙشس
3))

 . 8ؿ, ِلّذ رٓ عؼ١ذ حٌؼز١ظٟ, ِؼخٌـش حٌّخدس حٌّؼـ١ّش فٟ حٌّؼخؿُ حٌٍفظ١ش حٌمذ٠ّش:  حٔظش
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حٌغّخع ػٓ حٌؼشد ظٙشص ف١ٗ رؼل حٌم١ٛد ػٍٝ حٌّخدس حٌٍغ٠ٛش رغزذ لن١ش حٌفقخكش - 

٘زح ِٓ ؿٙش ٚ ِٓ ؿٙش أخشٜ ػٍٝ حٌغخِغ أٚ ح٢خز حٌّزخؽش ػٓ حٌؼشد , حٌّظـخدي كٌٛٙخ أفال

 .ٚ٘زح ِخ أػش أ٠نخ ػٍٝ حٌّخدس حٌٍغ٠ٛش ِٓ حٌٕخك١ش حٌى١ّش, ِٓ ك١غ حٌؼمش ٚ غ١ش رٌه

حالخظالفخص حٌّٕمٌٛش ػٓ حٌؼمخص فٟ ِؼخٟٔ حٌٛكذس حٌّؼـ١ّش حٌٛحكذس ٔظشح ٌخقخثـ حٌٍغش ِٓ - 

ٍٚ أخز ِؼٕخ٘خ حٌّؼـّٟ, ٔخك١ش ٚ حعظؼّخالطٙخ ِٓ ٔخك١ش أخشٜ ٚآخش عّغ حٌّؼٕٝ حٌغ١خلٟ , فشح

 .حٌزٞ فشمٗ ِمخَ ِخ

 .حٔظؾخس حٌظقل١ف ػٕذ أفلخد حٌشٚح٠ش حٌٕم١ٍش- 

.  حٌخخهت ٌٍغش ٚ حٌخٍو ر١ٓ حٌّغظ٠ٛخصيحٌخٍو ر١ٓ حٌفقلٝ ٚ حٌؼخ١ِش ٚ ٘ٛ ٚحسد ِٓ حالعظؼّخ- 

:  دوافع التأليف المعجمي عند العرب  (4

إن فهم القرآن والسنة ٌتوقفان على الدراٌة باللؽة العربٌة وٌقول أهل العلم ما كان وسٌلة 

لواجب ٌأخذ حكم الواجب أٌضا ومن ثمة حرص العلماء اللؽوٌون على الحفاظ على لؽتهم 

.  فدونوها فً معاجم 

:     هذا، و ٌذكر أحمد عبد الؽفور عطار كالما نفٌسا فً سبب تألٌؾ المعجمات حٌث قال 

كان القصد من تألٌؾ المعاجم و كتب اللؽة حراسة القرآن من أن ٌقتحمه الخطأ، وحراسة " 

العربٌة من أن ٌقتحم حرمها دخٌل ال ترضى العربٌة عنه ، وصٌانة هذه الثروة من الضٌاع، 

فكما أن كتابة المصحؾ كانت بسبب استحرار القتل فً الصحابة حفظة القرآن ، والخشٌة من 

أن ٌضٌع شًء منه، فكذلك دونت اللؽة بوساطة المعجمات والكتب اللؽوٌة خشٌة من أن ٌضٌع 

    (1)".بعض موادها، أو ٌتدسس إلٌها ؼرٌب تنبو عنه أصولها وقواعدها

والسبب األول الذي دعا العلماء إلى العناٌة باللؽة فهم القرآن الكرٌم، و فهم القرآن الكرٌم ال 

ٌتأتى إال إذا عرفنا تفسٌر كلماته ، وقد تضمن القرآن الكرٌم كثٌرا من الؽرٌب والنوادر، 

وكثٌرا من األلفاظ التً استؽلقت معانٌها على الفصحاء من العرب، ولما رأوا ذلك بحثوا عن 

 :المعانً فً الشعر، ومن ذلك

                                                
   .  43 – 42 ِمذِش حٌقلخف ، أكّذ ػزذ حٌغفٛس ػطخس ، ؿ   (1)
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ٌنَع : سأل نافع بن عباس عن قوله تعالى الِن عِن ِن نِن الشِّشمَع عَع ٌنِن وَع ٌَعمِن
نِن الْل : قال .  37/ المعارجعَع

نعم، أما سمعت عبٌد بن : قال" وهل تعرؾ العرب ذلك؟: " قال" ع ٌن الحلق الّرفاق" 

 :األبرص وهو ٌقول

    (1)ٌكونوا حول منبره ع ٌنا*  فجاؤوا ٌهرعون إلٌه حّتى  

ٌلَعةَع : أخبرنً عن قوله:      قال سِن هِن الوَع ٌْل وا إِنلَع تَعؽُغ ابْل : ، قال"الحاجة: الوسٌلة: " قال. 35/ المابدةوَع

ًّ وهو ٌقول: قال" وهل تعرؾ العرب ذلك؟ :  نعم، أما سمعت عنترة العبس

    (2)إن ٌأخذوك تكّحلً وتخّضبً*   إّن الرجال لهم إلٌك وسٌلة   

دٍد : أخبرنً عن قوله:      قال بَع انَع فًِن كَع سَع ا ااِننْل نَع لَعقْل " فً اعتدال واستقامة: " قال . 4/ البلد لَعقَعدْل خَع

 : نعم، أما سمعت لبٌد بن ربٌعة وهو ٌقول: قال" وهل تعرؾ العرب ذلك؟: " قال

 ( 3)قمنا وقام الخصوم فً كبد*   ٌا عٌن هالّ بكٌت أربد إذ   

ا:      قال أخبرنً عن قوله ًٌّّ دِن وهل تعرؾ : " المجلس، قال: النادي: " قال . 73/ مرٌم نَع

 : نعم، أما سمعت الشاعر ٌقول: قال" العرب ذلك؟

 ( 4)وٌوم سٌر إلى األعداء تأوٌب*   ٌومان ٌوم مقامات وأندٌة   

فًّا: أخبرنً عن قوله:      قال فْلصَع ا صَع ا قَعاعًّ هَع رُغ ذَع ٌَع األملس، : القاع: " قال . 106/ طه فَع

 :نعم، أما سمعت الشاعر ٌقول: ؟ قال" وهل تعرؾ العرب ذلك: " قال" المستوي: والصفصؾ

 شمارٌخ من رضوى إذن عاد صفصفا*   بملمومة شهباء لو قذفوا بها  

فإذا خفً علٌنا الحرؾ من القرآن الذي " الشعر دٌوان العرب: "      ومن هنا قال ابن عباس

 .(5)أن له هللا بلؽة العرب رجعنا إلى دٌوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه

ولٌس األمر كما  عموه من أّنا جعلنا الشعر أصال للقرآن، بل أردنا : "      وقال األنباري

ا: ألّن هللا تعالى قال( 6)"تبٌٌن الحرؾ الؽرٌب من القرآن بالّشعر ًٌّّ بِن رَع انًّا عَع ءَع اهُغ قُغرْل لْلنَع عَع   إِننَّا جَع

  .3/ ال خرؾ

                                                
غ حٌٍّه فٙذ ٌطزخػش حٌّقلف حٌؾش٠ف، : حإلطمخْ فٟ ػٍَٛ حٌمشآْ، حٌغ١ٛهٟ، طق:  حٔظش (1) ّّ   . 3/849، (د ص)، (د ه)ِشوض حٌذسحعخص حٌمشآ١ٔش، ِـ
  .3/850 حٌّشؿغ ٔفغٗ،  (2)
  .3/851 ٔفغٗ،  (3)
  . 3/853ٔفغٗ،  (4)
(5)

  .3/847ٔفغٗ،  
 .حٌقفلش ٔفغٙخ, ٔفغٗ  (6)
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 : المسند البن عباس رضً هللا عنهما" اللؽات فً القرآن"      هذا وجاء فً كتاب 

 : سورة البقرة- 

 قَعةُغ اعِن مُغ الصَّ كُغ تْل ذَع  .ٌعنً الموت بلؽة عمان - ( 55) فَعأَعخَع

 نَع بٌِن اسِن  .ٌعنً صاؼرٌن بلؽة كنانة - (  65) خَع

ا وْل رَع تَع ا اشْل   .(1)ٌعنً باعوا بلؽة هذٌل- ( 90) مَع

 :سورة األنفال- 

 انِن طَع ٌْل جْل َع الشَّ  .ٌعنً تخوٌؾ الشٌطان بلؽة قرٌش - ( 11) رِن

ا قَعانًّ مْل فُغرْل ل لَّكُغ عَع جْل ٌَع  ( 29) - ٌعنً مخرجا بلؽة هذٌل. 

 نَع لٌِن ٌرُغ األَعوَّ اطِن ا إِنالَّ أَعسَع ذَع  .ٌعنً كالم األولٌن بلؽة جرهم - (  31) إِننْل هَع

 ًّة ٌَع دِن تَعصْل اءًّ وَع  .(2)المكاء التصفٌر، والتصدٌة التصفٌق بلؽة قرٌش- (  35) مُغكَع
 : سورة ٌونس - 
 هُغمْل نَع ٌْل ا بَع لْلنَع ٌَّ  .ٌعنً فمٌ نا بٌنهم بلؽة حمٌر - (  28) فَع 

 بِّشكَع نْل رَع بُغ عَع ٌَععْل ُغ ا  مَع  .ٌعنً ٌؽٌب بلؽة كنانة - ( 61) وَع

ا لَعنَع اذِن   .(3)ٌعنً سفلتنا بلؽة جرهم- (27)/  هود أَعرَع

     ومما سبق نالحظ أن اللسان العربً واسع جّدا فلقد تعّددت اللؽى بتعّدد القبابل، وأما قضٌة 

 لوجود كلمات ؼٌر عربٌة فً القرآن الكرٌم والتً شؽلت عددا كبٌرا من العلماء فأشهر األقوا

: فٌها ثالثة

 ٌرى عدم وجود ألفاظ ؼٌر عربٌة فً القرآن الكرٌم فهو من ل بلسان عربً مبٌن، وقد :األول 

. وؼٌرهما (هـ210)، وأبو عبٌدة (هـ204)نسب هذا القول لإلمام الشافعً

 ٌرى وجود ألفاظ ؼٌر عربٌة فً القرآن الكرٌم وهً قلٌلة كالمشكاة ، والٌم، :الثاني

ومن وافقه كأبً , (هـ68)وقد نسب هذا القول البن عباس ـ رضً هللا عنهما ـ ...وسندس

. (4)وؼٌرهم (هـ911)، والسٌوطً(هـ42)موسى األشعري 

                                                
  .20، ؿ(د ص)، 1حٌٍغخص فٟ حٌمشآْ، أخزش رٗ حعّخػ١ً رٓ ػّشٚ حٌّمشة، طق فالف حٌذ٠ٓ حٌّٕـذ، ِطزؼش حٌشعخٌش، ه : حٔظش(1)
  .28حٌّشؿغ ٔفغٗ، ؿ (2)
(3)

  .30ٔفغٗ، ؿ 
 .1/193حإلطمخْ فٟ ػٍَٛ حٌمشآْ، حٌغ١ٛهٟ، :حٔظش  (4)
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 (هـ540)ومن وافقه كالجوالٌقً (هـ224) وهو منسوب ألبً عبٌد القاسم بن سالم : الثالث

حٌث حاول أصحاب هذا الرأي التوفٌق بٌن القولٌن السابقٌن فذهبوا إلى أن القرآن الكرٌم فٌه 

كلمات ؼٌر عربٌة باعتبار أصلها، ولٌس فٌه كلمات ؼٌر عربٌة لكنها باستعمالها وتداولها فً 

 .(1)وهذا هو الرأي الراجح والقرٌب إلى الصواب وهللا أعلم, اللسان العربً صارت عربٌة

 :ما ٌلً " معترك األقران فً إعجا  القرآن"   وجاء فً كتاب 

ونَع  أخرج أبو عبٌد من طرٌق عكرمة، عن ابن عباس فً قوله -  دُغ امِن تُغمْل سَع أَعنْل  . 61/ النجم وَع

 .الؽناء وهً لؽة ٌمانٌة : قال

 .هً بالحمٌرٌة :      كما أخرج ابن أبً حاتم عن عكرمة قال

كنا ال ندري ما األرابك حتى لقٌنا رجال من أهل الٌمن : وأخرج أبو عبٌد عن الحسن، قال- 

 .فأخبرنا أن األرٌكة عندهم هً الحجلة فً السرٌر 

ٌنٍد : وأخرج عن عكرمة فً قوله-  عِن ورٍد م بِنحُغ اهُغ نَع جْل وَّ هً لؽة ٌمانٌة، : قال .54/ الدخان  وَع َع

 . وجنا فالنا بفالنة : وذلك أن أهل الٌمن ٌقولون

ولم ٌجا فً القرآن  وجناهم حورا كما ٌقال  وجته امرأة تنبٌها : قال الّراؼب فً مفرداته

.  (2)على أن ذلك ال ٌكون على حسب المتعارؾ فٌما بٌننا بالمناكحة

 لقد كان العرب األوابل ٌستعٌنون بالشعر وكالم العرب لبٌان معانً القرآن ، و كانوا 

ٌحرصون على أن ٌستوعبوا من كالم العرب كثٌرا حتى ٌستطٌعوا بهذه األلفاظ أن ٌفسروا 

وكان أول اتجاه للعناٌة اللؽوٌة هو رؼبة . القرآن، ومن ثمة ٌفهمون معانً آٌات هللا البٌنات

.  دٌنٌة محضة، و لهذا نسب البن عباس رضً هللا عنهما كتاب ؼرٌب القرآن

 بالنحو لٌبعدوا عن اللسان اولعل هذا السبب نفسه هو الذي حمل النحوٌٌن على أن ٌعنو

الخطأ فً تالوة القرآن الكرٌم، فحرسوه بالقواعد النحوٌة ، ولهذا رأٌنا علماء النحو ٌضعون 

   (3).القواعد على أساس الشعر وكالم العرب ال على أساس القرآن 

ولقد أنكر علماء النحو بعض القراءات ألن مصادقها من كالم العرب لم تصل إلٌهم، حتى 

 بعض ما ظنوه خطأ –و هو أحد القراء السبعة المشهورٌن " -  نافع " إن بعضهم أخذ على 
                                                

 .3ـ2حٌّؼشد ِٓ حٌىالَ حألػـّٟ، أرٛ ِٕقٛس حٌـٛح١ٌمٟ، ِخطٛه ، حٌّىظزش حألص٘ش٠ش،ؿ:حٔظش  (1)
(2)

  .1/150 ، 1988، 1ٌزٕخْ، ه- ِؼظشن حأللشحْ فٟ اػـخص حٌمشآْ، حٌغ١ٛهٟ، طق أكّذ ؽّظ حٌذ٠ٓ، دحس حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١شٚص 
  . 43ِمذِش حٌقلخف ، أكّذ ػزذ حٌغفٛس ػطخس ، ؿ :  حٔظش (3)
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جمع معٌشة، وٌحتمل أن ٌكون و نها : و المعاٌش : " منه و أنكروا علٌه فقد جاء فً البحر

لة و مفعلة بكسر العٌن و ضمها، قالهما سٌبوٌه، وقال الفّراء  معٌشة بفتح عٌن : (هـ207)مفعِن

.  الكلمة 

وقرأ ... ما ٌعاش به من المطاعم و المشارب وؼٌرهما مما ٌتوصل به إلى ذلك: والمعٌشة 

الجمهور معاٌش بالٌاء و هو القٌاس ألن الٌاء فً المفرد هً أصل ال  ابدة فتهم ،  وإنما 

أصل هذه القراءة عن : (هـ249)و قال الما نً... تهم  ال ابدة نحو صحابؾ فً صحٌفة 

(1)". نافع، و لم ٌكن ٌدري ما العربٌة و كالم العرب التصحٌح فً نحو هذا
 

ولعل هذا هو أول عناٌة باللؽة العربٌة دفعتهم إلٌها العناٌة بالقرآن و لو طبع كل ما كتب عن 

.   القرآن من مؤلفات لكانت لدٌنا مكتبة ضخمة تعد باآلالؾ

وال ٌتمارى اثنان فً كون اللؽة العربٌة بلؽت أوّج مجدها و ارتفعت إلى أعلى الذرى فً 

عهد ااسالم األول، ألنها أصبحت ج ءا من الدٌن، و لكن اهتمام أبنابها كان منذ العصر 

الجاهلً، إال أن هذا االهتمام ا داد بظهور ااسالم ، ففً عصر النبوة و صدر ااسالم أخذ 

الناس ٌهتمون بالعربٌة كثٌرا و ٌحرصون علٌها ، ألنها لؽة القرآن والدٌن والرسول الصادق 

ثم انتقل االهتمام عند ا دٌاد الفتح ااسالمً إلى ناحٌة أخرى ، . األمٌن صلى هللا علٌه وسلم 

أال وهً حفظ التراث اللؽوي ، و الدفاع عنه، ورد عدوان الدخٌل الذي قذفته البلدان المفتوحة 

 (2).و األمم المؽلوبة و هذا الذي تبنته المعاجم العربٌة

 ولما كانت المعجمات ثمرة من ثمرات تطور الفكرة المعجمٌة جدٌر بنا أن نعرؾ الدواعً 

و األسباب التً كان لها أكبر األثر فً حركة التألٌؾ المعجمً الذي لم ٌعرفه العرب قبل 

:  العصر العباسً ألسباب عدة منها 

.   األمٌة بٌنهم فالذٌن ٌكتبون و ٌقرؤون قبل ااسالم كانوا قلٌالرانتشا -

 . طبٌعة حٌاتهم االجتماعٌة القابمة على الؽ و واالنتقال من مكان آلخر -

إتقانهم للؽتهم ، فقد كانت العربٌة عندهم لسان المحادثة والمخاطبة والشعر، وكان إذا احتاج  -

 . أحدهم إلى تفهم لفظ استؽلق علٌه لجأ إلى مشافهة العرب 

                                                
(1)

 .271 / 4 ،1،2001طفغ١ش حٌزلش حٌّل١و، أرٛ ك١خْ حألٔذٌغٟ، دحس حٌىظذ حٌؼ١ٍّش، ر١شٚص ٌزٕخْ، ه  
  . 13ِمذِش حٌقلخف ، أكّذ ػزذ حٌغفٛس ػطخس ، ؿ  :  حٔظش  (2)
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      فلهذه األسباب تأخر العرب فً وضع المعجم بالنسبة إلى الشعوب القدٌمة ، و لكن إذا 

كان العرب لم ٌعرفوا المعاجم قبل العصر العباسً فال شك أن الفكرة المعجمٌة قد بدأت 

  –تراودهم منذ أن بدأوا ٌشرحون و ٌفسرون القرآن الكرٌم ، إذ ٌروى أن عمر بن الخطاب 

ا :فً قوله تعالى (األّب  )  كان ٌخطب مرة فخفً علٌه معنى –رضً هلل عنه   أَعّبًّ ةًّ وَع هَع فَعاكِن  وَع

قال أخبرنً عن األب فً اآلٌة : وفً مسابل ابن األ رق البن عباس .فسأل عنهما ( .31/ ػزظ )

: (1)ما ٌعتلؾ منه الدواب أما سمعت قول الشاعر:السابقة قال األّب 

ترى بها األّب والٌقطٌن مختلطا     على الشرٌعة ٌجري تحتها الؽرب 

  وكذلك بالنسبة لأللفاظ المشكلة فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ ، وروى سهل بن معاذ عن أبٌه 

: ال ت ال األمة على شرٌعة ما لم ٌظهر فٌها ثالث : " أن رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم قال

قالوا وما السقارون ٌا . ما لم ٌقبض منهم العلم ، وٌكثر فٌهم الخبث ، وتظهر فٌهم الّسّقارون 

  (2)".رسول هللا ؟ قال بشر ٌكونون فً آخر ال مان تحٌتهم بٌنهم إذا تالقوا التالعن

     و ٌظهر أن الباعث الربٌسً إلى جمع اللؽة و تألٌؾ المعاجم هو حاجة العرب إلى تفسٌر 

ما استؽلق علٌهم من ألفاظ القرآن الكرٌم ، و رؼبتهم فً حراسة كتابهم من أن ٌقتحمه خطأ فً 

 (3): النطق أو الفهم و ٌؤكد ذلك ثالثة أمور

.   ما روي عن استفسار العرب عن معانً بعض ألفاظ القرآن الكرٌم :أولـــها 

كثرة الكتب التً ألفت فً أوابل مرحلة التدوٌن فً موضوع ؼرٌب القرآن وأول  من : ثانيــها 

 ثم توالت بعده الكتب فً هذا – رضً هللا عنهما –كتب فً هذا الموضوع عبد هللا بن عباس 

.  المجال 

أن علوم العربٌة األولى من تفسٌر وفقه و بالؼة و نحو و ؼٌرها إنما نشأت فً بادئ  : ثالثــها

.  أمرها لخدمة القرآن الكرٌم 

     

 

 
                                                

 .1/187حإلطمخْ فٟ ػٍَٛ حٌمشآْ،حٌغ١ٛهٟ،: حٔظش (1)
(2)

 .  ، ٚ حٌلذ٠غ ِٕىش 523 / 1،  (د ص)،  (د ه) عٍغٍش حألكخد٠غ حٌنؼ١فش ،حألٌزخٟٔ ، ِىظزش حٌّؼخسف ، حٌش٠خك ، 
  . 26حٌّؼخؿُ حٌٍغ٠ٛش حٌؼشر١ش رذحءطٙخ ٚ ططٛس٘خ ، ا١ًِ ٠ؼمٛد ، ؿ  : حٔظش (3)
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:  هذا ، و ٌمكن تلخٌص دوافع التألٌؾ المعجمً فٌما ٌلً 

.  حراسة القرآن الكرٌم من أن ٌقتحمه خطأ فً النطق أو الفهم –أ 

 ( .  *** و المبتذل ** و الحوشً *دخول الؽرٌب  ) حماٌة اللؽة العربٌة من الفساد –ب 

.   صٌانة الثروة اللؽوٌة من الضٌاع بموت العلماء و من ٌحتج بلؽتهم –ج 

 جمع مفردات اللؽة و محاولة إحصابها و شرحها و النص على معانٌها و االستشهاد لها –د 

.  بمختلؾ الشواهد الشعرٌة و النثرٌة 

.   كثرة األمم ذات األلسنة ؼٌر العربٌة التً دخلت فً ااسالم و اتخذت العربٌة لؽتها –ه 

.    اعت ا  العرب بلؽتهم ٌجعلهم ٌصنعون لها ما ٌحفظها خاصة فً  من اختالط األلسن–و 

.   حفظ اللؽة العربٌة و تٌسٌرها –  

      لقد عكؾ العلماء العرب على دراسة لؽتهم وحفظها ،ووهبوا أنفسهم لخدمتها و ٌسروا 

للناس طرق تعلمها و مدارستها، و حفظوا موادها و أصولها بقدر ما ٌتسع له الجهد اانسانً 

والطاقة البشرٌة ، و  ودونا بثروة لؽوٌة ضخمة ، تلك الثروة التً ٌرجع الفضل فً جمعها 

وحفظها وحراستها إلى أولبك األبمة البررة األجالء الذٌن قدموا للناطقٌن الضاد ما لم ٌقدم أحد 

مثلهم فً لؽة من اللؽات ، وخدموا العربٌة خدمة ؼنٌة بالمراجع فً كل ما ٌتصل بها ، سواء 

كان متصال بالمعجمات التً حفلت بعشرات األلوؾ من المواد ، أم متصال بالكلمات فً سمط 

التعبٌر حتى ٌظهر السٌاق معناها ، وٌحدد صورتها فً الذهن ، وٌن لها من االستعمال 

الصحٌح حق من ل ، أم كان متصال بإحصاء المفردات ، أم ترتٌب القواعد ، و استقصاء 

.  الشواهد و النصوص، أم ضبط النطق، أم الفروق، أم اللؽات، أم المعرب، أم الدخٌل 

ومن حسن حظ العربٌة أن من ٌنظر إلٌها أبناؤها : "      وٌقول أحمد عبد الؽفور عطار

العلماء األعالم من مختلؾ ال واٌا ، و ٌتناولها من جمٌع الوجوه التً تتناول منها لؽة حٌة ذات 

، و ال تلمها ةمقام كرٌم فً الحٌاة ولهذا رأٌنا من ٌؤلؾ فً بٌان مفردات منها ال تجمعها  وشٌج

أرومة، إن هً إال تفسٌرات ولٌدة المقام وعفو الخاط، وشروح األلفاظ تتقارب معانٌها تارة 

                                                
ٚ حٌغشحرش أْ طىْٛ حٌىٍّش ٚكؾ١ش ال ٠ظٙش ِؼٕخ٘خ ، ف١لظخؽ فٟ ِؼشفظٙخ اٌٝ أْ ٠ٕمش ػٕٙخ فٟ وظذ حٌٍغش حٌّزغٛهش، وّخ سٚٞ ػٓ ػ١غٝ    :    حٌغش٠ذ  *

 " . طىؤوئوُ ػٍٟ رٞ ؿٕش ، حفشٔمؼٛح ػٕٟ ، أٞ حؿظّؼظُ طٕلٛح  ِخ ٌىُ طىؤوؤطُ ػٍٟ:      رٓ ػّش حٌٕلٛٞ أٔٗ عمو ػٓ كّخس ، فخؿظّغ ػ١ٍٗ حٌٕخط ، فمخي 
 .ٚ ٠مخي ٌٗ كٛؽٟ ٚ ٘ٛ رّؼٕٝ حٌغش٠ذ , ِخ ٔفش ػٕٗ حٌغّغ :   حٌٛكؾٟ **

***
حٌّؼخؿُ حٌٍغ٠ٛش فٟ مٛء دسحعخص ػٍُ حٌٍغش    : حٔظش  .ٚ ٠مقذ رٗ ِخ ٠ىْٛ ؽخثؼخ ر١ٓ حٌؼخِش دْٚ حٌخخفش أٚ ٘ٛ غ١ش حٌالثك ِٓ حألٌفخظ :  حٌّزظزي

 . 33 – 32 ، ؿ  1966، 1     حٌلذ٠غ، ِلّذ حكّذ أرٛ حٌفشؽ، دحس حٌٕٙنش حٌؼشر١ش، ه 
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وتتباعد تارة أخرى، ورأٌنا من ٌؤلؾ حسب المعانً التً تؤدٌها ألفاظ اللؽة، أو ٌؤلؾ فً 

النوادر، أو الؽرٌب، أو اللؽات ، أو المعرب، أو اللحن، أو الصفات ، أو فً اانسان والحٌوان 

 ٚ٘ئالء ، ٚسأ٠ٕخ ِٓ ٚمؼٛح حٌّؼـّخص حٌٍغ٠ٛش ،أٚ حٌطزمخص  و النبات ، أو المداخل ، أو البلدان

 ٚأوؼشُ٘ حعظ١ؼخرخ ٌىالَ حٌؼشد ٚ فّٙخ ،أػٍٝ ِّٓ أٌف فٟ حٌٍغش ِمخِخ، ٚأػظُّٙ حمطالػخ

" دحثشس ِؼخسف ػخِش" ٚطؼذ ِئٌفخطُٙ ، ٚٚلٛفخ ػٍٝ أعشحسٖ ٚ ٔٛحدسٖ ٚغش٠زٗ ٚفقلٗ ،ٌّؼخ١ٔٗ 

، حٌؼم١ٍش ٚ حالؿظّخػ١ش ٚحٌخٍم١ش ٚ حٌف١ٕش  ٚ حٌٕفغ١ش ٚغ١ش٘خ: ٌٍل١خس حٌؼشر١ش ِٓ ؿ١ّغ حٌٕٛحكٟ

"٠ٚخظٍف رؼل ٘زٖ حٌذٚحثش ػٓ رؼل فٟ حٌغؼش ٚحٌلفٛي
(1)

  .

     ٚعزذ ػٍٛ ِمخَ ِئٌفٟ حٌّؼـّخص أْ ِئٌفخطُٙ حعظٛػزض ِخ طفشق فٟ حٌىظذ حٌٍغ٠ٛش رحص 

فف١ٙخ حٌزٍذحْ ٚ حألػالَ ٚ حٌّٛحمغ ، ٚوً ِخ , حٌّٛمٛػخص حٌخخفش حٌظٟ طـّؼٙخ حٌّؼـّخص

٠ظقً رخٌل١خس ٚ حٌٕزخص ٚ حٌـّخد، ٚ حٌضِخْ ٚ حٌّىخْ، ٚ كخالص حٌٕفظ ٚ ِخ ٠ـٛي ف١ٙخ ِٓ 

.  خٛحهش ٚ ِؼخْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  . 37 – 36ِمذِش حٌقلخف ، أكّذ ػزذ حٌغفٛس ػطخس، ؿ :  حٔظش(1)
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     :    حروف الهجاء العربيت و ترتيبها  (5

 هم الذٌن نشروا الحروؾ الهجابٌة ، وأن حروفهم نمن المقطوع به عند الباحثٌن أن الفٌنٌقًٌ

هً أصل كل هجاء و لكنهم اختلفوا فً مكان نشوء الخط العربً ، و طرٌقة وصوله إلى 

العرب و أؼلب الظن على أن الخط العربً القدٌم اشتق من الخط النبطً الذي اشتق بدوره من 

    (1). الخط اآلرامً 

 – ه و   –أ ب ج د : وكانت أحرؾ الهجاء الفنٌقٌة اثنتٌن و عشرٌن حرفا مرتبة  كالتالً 

فأخذها العرب مع ترتٌبها ثم  ادوا .  ق ر ش ت – س ع ؾ ص – ك ل م ن –ح ط ي 

  فأصبحت عندهم ثمانٌة وعشرٌن (2) ض ظ غ ، –ث خ ذ : علٌها األحرؾ الستة التالٌة 

أبجد، هو ، حطً  كلمن ، سعفص، قرشت، : حرفا، و قد رتبت فً الكلمات الثمانٌة التالٌة 

" األبجدٌة العربٌة " ثخذ، ضظػ، و مجموع األحرؾ العربٌة بهذا الترتٌب أطلق علٌه اسم 

 (3). نسبة إلى الكلمة األولى من الكلمات الثمانً التً تجمعها 

هذا، و قد سجل بعض علماء العربٌة فً كتبهم عددا من األساطٌر و األحادٌث  المتحولة 

أبجد إلى قرشت ، و كلمن ربٌسهم ملوك مدٌن، : عن كلمات األبجدٌة فقال الفٌرو  آبادي مثال 

ثم وجدوا بعدهم ثخذ ... ووضعوا الكتابة العربٌة على عدد حروؾ أسمابهم هلكوا ٌوم الظلة 

       (4). ضظػ فسموها الروادؾ

هذا، وقد بلػ الوهم ببعضهم مبلؽه ف عم علماء آخرون أن كلمة أبجد عربٌة النجار وأصلها 

" . أبو جاد " 

    ونقل القلقشندي عن الجوهري قصة آل مرامر بن مرة الذي سّمى كل واحد من أوالده 

وهم ثمانٌة كما ذكر أن األبجدٌة العربٌة تعلم فً  من عمر بن الخطاب " أبً جاد " بكلمة من 

:  مستشهدا بقول األعرابً  – رضً هللا عنه –

ثالثة أسطر متتابعات *    أتٌت مهاجرٌن فعلمونً  

تعلم سعفصا و قرٌشات *   أبا جاد وقالوا ي وخطوا ل

                                                
  .24 ، ؿ  1962، (د ه )حٌخو حٌؼشرٟ ٚططٛسٖ فٟ حٌؼقٛس حٌؼزخع١ش فٟ حٌؼشحق ٚ رغذحد ، ع١ٍٙش حٌـزٛسٞ ، حٌّىظزش حأل١ٍ٘ش ، : حٔظش (1)
  ٚ طغّٝ ٘زٖ حألكشف رخٌشٚحدف ألْ حٌؼشد أسدفٛ٘خ رخٌلشٚف حألٌٚٝ ٘زح ِخ ر٘ذ ا١ٌٗ حٌّلممْٛ ِٓ حٌٍغ١٠ٛٓ ػٍٝ غشحس ػذٔخْ حٌخط١ذ فٟ  (2)

  .   20وظخرٗ حٌّؼـُ حٌؼشرٟ ر١ٓ حٌّخمٟ ٚ حٌلخمش ؿ  
(3)

  .23حٌّؼخؿُ حٌٍغ٠ٛش حٌؼشر١ش رذحءطٙخ ٚ ططٛس٘خ ، ا١ًِ ٠ؼمٛد ، ؿ : حٔظش 
 .290،ؿ(رـذ)، ِخدس 2007، 2ٌزٕخْ ، ه , ر١شٚص ,  ، دحس حٌىظذ حٌؼ١ٍّش ٞحٌٙٛس٠ٓ: حٌمخِٛط حٌّل١و ، حٌف١شٚصآرخدٞ ، طق  (4)
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   ونقل السيوطي عن أبي سعيد السيرافي أن سيبويه فصل بين أبي جاد وهوز و حطي 

أن أبا سعيد : وأهم ما نقله السيوطي هو ... فجعلهن عربيات و بين البواقي فجعلهن أعجميات 

  (1).إن هذه الحروف عليها يقع تعليم الخط السرياني : المذكور سابقا قال

     إن الجدل المثار حول االختالؾ الدارج بٌن األبجدٌة العربٌة المشرقٌة و المؽربٌة ٌفصل 

أما ترتٌب الحروؾ الذي شاع فً المؽرب العربً فهو : " فٌه ابن خلدون فً مقدمته بقوله 

أبجد، هو ، حطً كلمن صعفض ، قرست ، ثخذ ، ظؽش ، و ترتٌب المشارقه أقدم : التالً

الروادؾ " ، كما أنه ٌجمع ةوأصح ألنه ٌتفق فً الكلمات الست األولى مع األبجدٌة الفٌنٌقً

فً كلمتٌن مستقلتٌن عن الكلمات األصلٌة ، خالفا للترتٌب المؽربً الذي ٌخلط " العربٌة 

         (2)".بٌنهما

      وإذا رجعنا إلى أحد صفحات التارٌخ وجدنا أن العربٌة فً بادئ  أمرها ال تعرؾ التنقٌط 

  فً العراق لجأ الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً (3)إال فً بعض حروفها ، فلما كثر التصحٌؾ 

 – 646 ) إلى كّتابه فً عهد الخلٌفة عبد الملك بن مروان –كما ٌروى  - ( م714 – 660)

وسألهم أن ٌضعوا عالمات لتمٌٌ  الحروؾ المتشابهة فتولى نصر بن عاصم اللٌثً  (م705

هذه المهمة، فوضع النقط بشكلها الحالً، معتمدا على مبدإ ااهمال وااعجام ، وعلى  ( م707)

،  (أي الترتٌب األبجدي  )جمع الحروؾ المتشابهة، مما اضطره إلى مخالفة الترتٌب القدٌم 

أي الترتٌب " ) العٌن"فً معجمه  (هـ 175 )والترتٌب الذي اتبعه الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي 

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، )، ثم اتباع ترتٌب آخر هو الترتٌب الهجابً أو األلفبابً  (المخرجً 

القابم على أساس وضع الحروؾ المتشابهة بصورة الرسم، بعضها قرب بعض، وقد  (... د، ذ 

أطلق علٌها بعضهم ترتٌب األشباه والنظابر، وعلى هذا األخٌر الذي ابتدعه نصر بن عاصم 

 (4). اللٌثً نظم معظم اللؽوٌٌن العرب مواد معاجمهم 

 

 

                                                
  .20 ، ؿ  ٘ 1414- 1994 ، 2حٌّؼـُ حٌؼشرٟ ر١ٓ حٌّخمٟ ٚ حٌلخمش ، ػذٔخْ حٌخط١ذ ، ِىظزش ٌزٕخْ ٔخؽشْٚ ، ه :  حٔظش (1)
  .438 ، ؿ  ٘ 1431/  َ 2010، 1حٌمخ٘شس ، ه , ِمذِش رٓ خٍذْٚ ، ػزذ حٌشكّخْ رٓ خٍذْٚ ، دحس حرٓ حٌـٛصٞ ، ِقش:  حٔظش (2)
٠شٜ أْ حٌظقل١ف ٘ٛ حٌخطؤ     (فلف  )ٚ اْ وخْ حٌف١شٚص آرخدٞ فٟ حٌمخِٛط حٌّل١و فٟ ِخدس  ٠ٚمقذ رخٌظقل١ف لشحءس حٌلشف ػٍٝ غ١ش كم١مش (3)

 .   فٟ حٌقل١فش 
 .    رظقشف 35 – 34 حٌّؼخؿُ حٌٍغ٠ٛش  حٌؼشر١ش رذحءطٙخ ٚ ططٛس٘خ ، ا١ًِ رذ٠غ ٠ؼمٛد ، ؿ   (4)
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:  أما عن استعماالت حروؾ الهجاء العربٌة فنوردها فٌما ٌلً 

رتبت المعاجم العربٌة الترتٌب الخارجً على أساسها لكن على اختالؾ فٌما بٌنها ذلك أن  -

المعجمٌٌن بعضهم اعتمد الترتٌب الصوتً، وبعضهم رأى األلفباء على ما هً علٌه ، 

.  (ألفباء على أواخر األصول  )وآخرون اعتمدوا القافٌة 

تستعمل فً تعلٌمٌة اللؽة أي تعلٌم اللؽة العربٌة للنشء وؼٌرهم ممن ٌطلبها، فأول ما ٌبدأ  -

ألنها أصل الكلمات والتراكٌب ؼٌر المتناهٌة فقد  (فونٌماتها  )اانسان به هو تعلم حروفها 

إن األسماء وإن كانت مركبة من الحروؾ المتناهٌة فال ٌل م أن تكون : " قال اآلمدي 

   (1)" . متناهٌة 

 ترتب الفهارس والمصادر والمراجع بحسبها فً آخر الكتب المتنوعة ، والبحوث العلمٌة  -

 . األكادٌمٌة المختلفة 

الدارسون فً علم األصوات ٌتناولون حروؾ الهجاء  العربٌة فٌتطرقون إلى معرفة  -

مخارج الحروؾ وصفاتها وكٌفٌة نطقها مثل ما ٌفعل علماء أحكام التجوٌد فً المجال 

 . الصوتً الذي هو أهم مباحث علم اللسانٌات 

أبجد، هو  ، حطً، : تستعمل حروؾ الهجاء العربٌة فً الترقٌم على ترتٌبها األبجدي  -

 4 ← ، د 3 ←، ج 2 ←،ب 1 ←أ : ٌعنً : كلمن، سعفص ، قرشت ، ثخذ ، ضظػ 

وهكذا وؼالبا ما ٌكون هذا الترقٌم بالحروؾ فً مقدمات الكتب والبحوث األكادٌمٌة، وقلما 

 . ٌعتمد هذا الترقٌم فً كتاب بأكمله 

بعض علماء الفلك للداللة على بعض النجوم،ؼٌر أن  (األبجدٌة العربٌة  ) كما استعملها  -

   10 =ي و1= أأكثر هؤالء ٌخطبون فً ترتٌب اآلحاد مع العشرات أو المبات، فإذا كانت 

 . 28 =   كح،19 = يط،   11 = يا  فٌكون تركٌب اآلحاد هكذا   20=كو

:  وحقٌقة األمر فٌما ٌلً  (الجمل  )فً حساب  (األبجدي  )    وقد استعمل النظام 

: حساب الجمل هو حساب مبناه تلك الحروؾ، كل حرؾ منها ٌدل على رقم من  األعداد

. آحادها، وعشراتها ومباتها 

                                                
(1)

 ، 1424٘ -  2003 ، 1ػزذ حٌشصحق ػف١فٟ ، دحس حٌق١ّؼٟ، حٌٍّّىش حٌؼشر١ش حٌغؼٛد٠ش، حٌش٠خك، ه : ـ حإلكىخَ فٟ أفٛي حألكىخَ ،ح٢ِذٞ ،طق 

1/90. 
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     وقد وضح عدنان الخطٌب ذلك بجدول ذكر فٌه حروؾ المعجم ، و كل ترتٌب لها اشتهر 

بٌن الناس، ثم بٌن حروؾ األبجدٌة و قٌمتها فً حساب الجمل لدى عرب المشرق و كما 

 (1). شاعت فً المؽرب العربً 
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ا ه أ / ء ع أ  1أ أ أ أ  ١

ب ح ه ح ب  2ب ب ب ب  ٢

ت ع ع ه ت  3ج ج ج ج  ٣

ث خ ح خ ث  4د د د د  ٤

ج غ غ غ ج  5ه ه ذ ه  ٥

ح ق خ ق ح  6و و ه و  ٦

خ ك ق ك خ  7    ر    ٧

د ص ك ج د  8ح ح   ح  ٨

ذ ج ج ش ذ  9ط ط ح ط  ٩

ر ش ش ض ر  10ي ي خ ي  ١٠

  ل ي ص    20ك ك ط ك  ١١

ط ر ض س س  30ل ل ظ ل  ١٢

                                                
 .  23 – 21حٔظش حٌّؼـُ حٌؼشرٟ ر١ٓ حٌّخمٟ ٚحٌلخمش ، ػذٔخْ حٌخط١ذ، ؿ  (1)
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ظ ن ل   ش  40م م ي م  ١٣

ك ط ن ط ص  50ن ن ك ن  ١٤

ل د ر د ض  60ص س ل س  ١٥

م ت ط ت ط  70ع ع م ع  ١٦

ن ص د ظ ظ  80ؾ ؾ ن ؾ  ١٧

ص   ت ذ ع  90ض ص س ص  ١٨

ض س ر ث غ  100ق ق ع ق  ١٩

ع ظ س ر ؾ  200ر ر ع ر  ٢٠

غ ذ ص ل ق  300س ش ؾ ش  ٢١

ؾ ث ظ ن ك  400ت ت ص ت  ٢٢

ق ؾ ذ ؾ ل  500ث ث ض .  ٢٣

س ب ث ب م  600خ خ ق .  ٢٤

ش م ؾ م ن  700ذ ذ د .  ٢٥

ه و ب ي /ءه  800ظ ض ش .  ٢٦

و ا م و و  900غ ظ ت .  ٢٧

ي ء /يو ا ي  1000ش غ ث .  ٢٨
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 :  ملخص الفصل األول

 الدرس اللؽوي العربً جّد متشّعب لكن ذلك لم ٌثن من ع ابم متناولٌه ، بل إنهم تنافسوا 

فٌه التنافس الكبٌر، األمر الذي جعلهم ٌبدعون وٌؤثرون حتى إن خلفهم لٌولعوا بموروثهم 

اللؽوي، فٌقبلون علٌه ، وعند االحتجاج ٌشٌرون إلٌه، ذاك شأن قوم اعت وا بلؽتهم، وهذا نتاج 

: قرٌحة حاولت االطالع على ثروتهم ، والظفر بما ٌشفً الؽلٌل منها ولو كان قلٌال 

 لقد قٌد العلماء العرب رواٌة اللؽة بشرطً المكان وال مان حتى تقبل، فالحدود المكانٌة – ( 1

قرٌش ، وقٌس ، وتمٌم ، وأسد، وهذٌل ، وبعض كنانة ، وبعض : متمثلة فً قبابل هً

 (1).طًء

   أما الحدود ال مانٌة فرسمت بقرن ونصؾ فً الحضر وفً البادٌة إلى نهاٌة القرن الرابع 

 (2). الهجري

 اللؽة من حٌث كونها ظاهرة اجتماعٌة ، فقد ساٌرت التطور الحضاري ومرت بمراحل – ( 2

كان استهاللها بالمشافهة و السماع ، وأردفت تلك بالجمع كٌفما اتفق والذي تمثله الرسابل 

 ذات الموضوع المحدد ، لتختم بعمل معجمً علمً ممنهج ٌظهر ذلك فً معاجم ةاافرادي

 ( .  ٘ 175)للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي " العٌن " عدٌدة كان باكورتها معجم  

 فهم الوحٌٌن ؛ القرآن والسنة منوط بمعرفة اللؽة العربٌة وأسرارها لذا قرر العلماء – ( 3

الثقات األثبات أن ما كان وسٌلة  لواجب ٌأخذ حكم الواجب أٌضا أي للوسابل حكم المقاصد، 

فهذا دافع دٌنً لحفظ اللؽة العربٌة ، وهناك دافع قومً ٌتمظهر فً رؼبة الشعوب الناطقة 

بالعربٌة فً الحفاظ على لؽتهم التً هً وسٌلة تعبٌرهم وإظهار نتاجهم اللؽوي واألدبً ، لذا 

لما كان األمر ٌتعلق بمثل هاته األمور حق لهم أن ٌعت وا بلؽتهم وٌتمسكوا بأصالتهم ، التً إن 

لم ٌحرصوا علٌها هم فلن ٌحرص لهم ؼٌرهم علٌها ، ومن هنا نوقن بأنه ال معنى وال حاجة 

.  وال مبرر للمعار من الجار إذا كان ما هو أفضل منه تحوٌه الدار 

 لقد عمل العلماء العرب األقدمون على إكمال نقص األبجدٌة الفنٌقٌة حتى تتناسب مع – ( 4

، "األبجدٌة العربٌة" وقد سموا المولود الجدٌد  ( 28:  حرفا ، العربٌة 22: الفنٌقٌة  )العربٌة 

                                                
(1)

   .27 حٌّؼخؿُ حٌٍغ٠ٛش حٌؼشر١ش ،رذحءطٙخ ٚططٛس٘خ ، ا١ًِ ٠ؼمٛد ، ؿ  
  . 45 طخس٠خ حٌّؼـُ حٌؼشرٟ ر١ٓ حٌٕؾؤس ٚحٌظطٛس ، حرٓ ك٠ٍٟٛ حألخنش ١ِذٟٔ، ؿ   (2)
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ولكنهم ما عملوا بها إال فً حدود ضٌقة جدا ، وبما أنه لم ٌكتب لها الرواج وال بد من إٌجاد 

بدٌل، و سعى العارفون باللؽة فً إدراكه ولم ٌلبثوا إال قلٌال حتى جاء ترتٌب األشباه والنظابر 

فكان المعتمد و ال عبرة بالتؽٌٌر الذي أحدثه  ( ه89)الذي أبدعه نصر بن عاصم اللٌثً 

.  المؽاربة و شاع فً بعض أمصارهم 

   و قد استعملت حروؾ الهجاء العربٌة فً مجاالت كثٌرة منها الحساب كتعوٌض عن 

األرقام، و ترقٌم الصفحات و العناصر فً الكتب و البحوث  العلمٌة ، كما استعملت فً علوم 

 ومواد المعاجم العربٌة ، فهً أصل الكالم العربً، – كرمو  لبعض الكواكب –الفلك 

فالحرؾ أو الفونٌم أصؽر عنصر لسانً فً السلسة الكالمٌة وهو أساسها فمنه إلى المورفٌم 

... إلى الكلمة إلى الجملة إلى النص 
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الفصل الثانً 

مناهج المعجمات العربٌة 

:  أنواع المعاجم العربٌة  (1

     ال تعرؾ أمة من األمم فً تارٌخها القدٌم والحدٌث قد افتّنت بؤشكال معاجمها وطرق 

تبوٌبها كما فعل العرب، وقد تعددت طرق وضع المعجم العربً حتى كادت تستنفد كل 

االحتماالت الممكنة، ذلك أّنها لم تسر جمٌعا على نظام واحد فً ترتٌب ألفاظ اللؽة وموادها، 

وإن المتتبع لها ٌرى أّنها نظم عدة، تتفق حٌنا وتتفاوت أحٌانا أخرى ولكن هذه المعجمات 

، فكانت (الدال والمدلول )أو  (اللفظ والمعنى )جمٌعها تقوم على مبلحظة جانبً الكلمة 

. المعاجم العربٌة مرتبة إّما على األلفاظ وإّما على المعانً 

     وعلى هذا األساس فقد تنوعت مناهج العمل المعجمً عندهم، فمنهم من اختار جمع 

المادة بحسب الموضوعات مبوبا لها حسب المعانً، ومنهم من جمع المادة بحسب األلفاظ 

مرتبا إٌاها ترتٌبه الخاص، وقد اختلفت لدى الطابفتٌن طرق الترتٌب فلكّل عالم اجتهاده 

. ورإٌته الخاصة 

 (هـ458 ) معاجم المعانً أو المعاجم المبّوبة كما سماها ابن سٌده :معاجم المعانً : أوال

وتسمى أٌضا معاجم الموضوعات وكتب الصفات، وسّماها عبد الحفٌظ العرٌان المعاجم 

الخاصة على أساس أن مإلفً هذه المعاجم لم ٌجمعوا اللؽة قصد حصر ألفاظها بل كان 

. همهم جمع بعض المفردات لؽرض خاص باختبلؾ المصنفات 

  :تعرٌف معجم المعانً  ( أ

هو المعجم الذي ترّتب ألفاظه على معانٌها وموضوعاتها، وذلك بوضع األلفاظ التً     " 

تدور فً فلك واحد، وحول موضوع واحد فً كتب أو أبواب أو فصول واحدة، فمهمة 

وهذا النوع من المعاجم ٌفٌد . معجم المعانً إذا تقدٌم اللفظ المناسب للمعنى الذي نرٌده 

 " .  (1)الشاعر والكاتب والمترجم فً إٌجاد اللفظ العربً الفصٌح للمعنى الذي ٌرٌده

                                                
،     (دخ)،  (د ط)ػثذٖ اٌزاؼعٟ ، ِزوش اإلطىٕذر٠ح ٌٍىراب، : ِٕا٘ط ِؼعّاخ اٌّؼأٟ إٌٝ ٔٙا٠ح اٌمزْ اٌظادص اٌٙعزٞ، أؼّذ فزض اٌزت١ؼٟ ، ذػ  (1)

  .25-24    ص  
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     وأكثر الّناس انتفاعا بهذه الكتب أولبك الذٌن ٌعنون بالترجمة إلى العربٌة، والتؤلٌؾ فً 

العلوم العصرٌة، ألنهم ٌجدون أمامهم من المعانً ما تحتاج إلى قوالب من األلفاظ ال 

 . (1)تحضرهم فٌرجعون إلى هذه الكتب لٌهتدوا بها إلى بؽٌتهم 

 :عرض لبعض معاجم المعانً - ب

 :  (2)ترى دٌزٌرة سقال أن معاجم المعانً تتوزع على ثبلثة أنواع 

ما "  ٌتناول مفردات اللؽة ومعانٌها المختلفة، ونمثل علٌه بكتاب :النوع األول - 1-ب

، يلؤلنبا ر" ؼرٌب اللؽة " ، وبكتاب (هـ216)لؤلصمعً " اختلفت ألفاظه واتفقت معانٌه

" ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحد مإلؾ على حروؾ المعجم" وبكتاب 

. (هـ540)يللجوالٌق

وٌتناول أٌضا ما اختلفت ألفاظه من المفردات بإبدال بعض األحرؾ واتفقت معانٌه، 

. (هـ337)للزجاجً " كتاب اإلبدال والمعاقبة والنظابر " ونمثل علٌه بـ 

 وٌتناول جمع المفردات التً تفٌد االشتراك فً بعض المعانً :النوع الثانً - 2-ب

" األلفاظ الكتابٌة" وتوزٌعها على طوابؾ من األبواب ونمثل علٌه بكتاب 

. (هـ429)للثعالبً" فقه اللؽة " ، وبكتاب (هـ320)للهمذانً

لٌس فً "  ٌتناول بعض الشإون اللؽوٌة الصرؾ، ونمثل علٌه بكتاب :النوع الثالث - 3-ب

. (هـ384)للرمانً" معانً الحروؾ " ، وبكتاب (هـ370 )البن خالوٌه " كبلم العرب 

:  أسبقٌة ظهور معاجم المعانً على معاجم األلفاظ - ج

معاجم المعانً تقوم فً أساسها على جمع الرسابل اللؽوٌة المستقلة على الموضوعات 

 التً تمثل –فً كتاب واحد، وتعتمد أؼلب هذه الرسابل ... ككتب الخٌل، اإلبل ، السبلح 

 الترتٌب الموضوعً، إذ –المرحلة الثانٌة من المراحل التً وضعها أحمد أمٌن لجمع اللؽة 

توضع ألفاظها فً مجامٌع مقسمة إلى أبواب أو فصول بحسب معانٌها، ثم جاء بعض 

العلماء فجمع هذه الرسابل وجعلها فً كتاب مرتب على المعانً أٌضا مثل ترتٌب مصادره، 

أبسط أنواع الجمع، وهو أمر طبٌعً دعت )وعلى وفق هذا فإن معجم المعانً ٌقوم على 

                                                
(1)

   .25ػثذٖ اٌزاؼعٟ ، ص  :  ِٕا٘ط ِؼعّاخ اٌّؼأٟ إٌٝ ٔٙا٠ح اٌمزْ اٌظادص اٌٙعزٞ، أؼّذ فزض اٌزت١ؼٟ ، ذػ 
(2)

   .21-20، ص1997، 1 ٌثٕاْ، ط–، د٠ش٠زج طماي، دار اٌفىز اٌؼزتٟ ت١زٚخ (ِؼاظُ األٌفاظ - ِؼاظُ اٌّؼأٟ )ٔشأج اٌّؼاظُ اٌؼزت١ح ٚذطٛر٘ا  
عدلنا عن تناول معاجم المعانً بالشرح والتفصٌل ألن لها ترتٌبا واحدا هو الموضوعً، ومرحلة النضج فٌها متمثلة فً الؽرٌب المصنؾ : تنبٌه*

  .(هـ224)ألبً عبٌد القاسم بن سبلم
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إلٌه الحاجة، والخوؾ من ضٌاع اللؽة، وهو من السهولة بمكان بحٌث ال ٌحتاج إالّ للحفظ 

 . (1)(واإللمام بؤطراؾ الموضوع

هذا، ومعلوم أن بداٌة كل شًء تكون ٌسٌرة ثم تكبر وتتطور، وٌبدو أن كتب 

هً البداٌة الحقٌقٌة لمعاجم المعانً، ... الخٌل ، اإلبل :  الرسابل –الموضوعات المستقلّة 

. واألصل للتؤلٌؾ الموضوعً

وقبل أن نحكم بفضل الّسبق لمعاجم المعانً فً التؤلٌؾ على حساب معاجم األلفاظ نذكر 

دلٌبل ٌرّجح ما نرمً إلٌه هو أن هناك من ألّؾ كتابا فً الصفات قبل أن ٌإلؾ الخلٌل بن 

 – الذي ٌعتبر أول المعاجم العربٌة اللفظٌة –معجم العٌن  (هـ175-100 )أحمد الفراهٌدى 

فقد ذكرت كتب التراجم كتابا فً الصفات ألبً خٌرة نهشل بن ٌزٌد األعرابً أستاذ أبً 

عمرو بن العبلء، وهو أعرابً بدوي من بنً عدي، وذكرت المصادر كتابا فً الؽرٌب 

، وقد بلػ أبو عمرو من العمر (هـ206)المصنؾ ألبً عمرو إسحاق بن مرار الشٌبانً 

، وعلى هذا فنحن نرجح  (هـ96)مابة وعشر سٌنٌن وقٌل أكثر من ذلك ووالدته إذا حوالً

إّنه : سبق معاجم المعانً فً الظهور على معاجم األلفاظ، أّما معجم العٌن فنستطٌع القول 

أول كتاب ٌستحق أن ٌطلق علٌه لفظ معجم ألنه اتصؾ بالشمول والترتٌب ، فقد كان ٌهدؾ 

 . (2)لئلحاطة بمفردات اللؽة 

 معاجم األلفاظ : ثانٌا

قد تسمى معاجم األلفاظ بالمعاجم العامة، وٌدعوها ابن سٌده الكتب المعّجمة، أو 

المعجمات المجّنسة، ومهما كانت التسمٌة فإن هذه المعاجم تبٌن للباحث معنى األلفاظ التً 

.  (3)استؽلق علٌه فهمها 

وٌراد بها المعاجم التً تعالج األلفاظ فتضبطها وتظهر أصولها : تعرٌف معاجم األلفاظ - 1

وتصارٌفها ومعانٌها، وٌكون لها نمط خاص فً ترتٌب األلفاظ مبنً على أحرؾ الهجاء، 

أو من حٌث " العٌن " سواء من حٌث مخارجها الصوتٌة كما هو عند الخلٌل فً كتابه 

                                                
   .26 – 25ِٕا٘ط ِؼعّاخ اٌّؼأٟ إٌٝ ٔٙا٠ح اٌمزْ اٌظادص اٌٙعزٞ، أؼّذ فزض اٌزت١ؼٟ ، ص   (1)
  . ترصزف 27-26اٌّزظغ ٔفظٗ ، ص  : أظز (2)

، ولكن هذه (هـ224 ) كل من ٌرى بؤن معجم العٌن هو األول فً الظهور فإنه ٌقارنه بالؽرٌب المصنؾ ألبً عبٌد القاسم بن سبلم :تنبٌه * 
 .الرسابل التً جمعها أبو عبٌد هً أٌضا كتب موضوعات وهً سابقة لعٌن الخلٌل

  .41 ، ص  2006 ، 2اٌّؼعّاخ اٌؼزت١ح دراطح ِٕٙع١ح ، ِؽّذ ػٍٟ ػثذ اٌىز٠ُ اٌزد٠ٕٟ ، دار اٌٙذٜ ، ػ١ٓ ١ٍٍِح ، اٌعشائز ، ط : أظز(3)
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أو من حٌث حرفها األول كما فعل " الّصحاح " حرفها األخٌر كما فعل الجوهري فً 

 .  (1)" أساس الببلؼة " فً  ( هـ538 )الزمحشري 

هو أّول من أبدع فً  (هـ175 )     هذا، وال ٌختلؾ اثنان فً أّن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي 

ٌّا علمٌا ممنهجا ٌتجلّى فً كتابه  ثم توالت بعده الكتب مقتفٌة " العٌن " هذا الفن عمبل معجم

" البارع " ، والقالً فً "اللؽة " أثره ومخالفة لنهجه فمّمن اتبعه األزهري فً تهذٌب 

فً الصحاح ومن تبعه فً  (هـ393 )وؼٌرهما، أّما من خالفه فهم كثر منهم الجوهري 

نهجه، وابن فارس فً معجمه المقاٌٌس ومن سار على نهجه، وأبو عمرو الشٌبانً 

" ....  الجٌم " فً معجمه  (هـ206)

 تقوم معاجم األلفاظ بصفة عامة على أسس :األسس التً سارت علٌها معاجم األلفاظ - 2

:  ثبلثة 

 هو النظام الذي رتبت علٌه مواد المعجم، واختٌار الترتٌب الهجابً لها :األساس األّول  (أ

. أّول المعاجم من هذا النوع " العٌن " قاعدة، وكان كتاب 

 هو حصر مشتقات المادة اللؽوٌة بعد تؽٌٌر مواضع حروفها، وهو ما :األساس الثانً  (ب

.  (...جخر- جرخ- خرج): ٌعرؾ فً فقه اللؽة باسم االشتقاق الكبٌر مثبل 

ثنابً ، ثبلثً،  (األبنٌة ) هو عدد األحرؾ التً تتكون منها المادة :األساس الثالث - ج

 . (2)وتختلؾ النظرة إلى هذه األعداد باختبلؾ اللؽوٌٌن... رباعً، خماسً

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
   .43ٔشأج اٌّؼاظُ اٌؼزت١ح ٚذطٛر٘ا ، د٠ش٠زج طماي ، ص : أظز (1)
  .44 - 43اٌّزظغ ٔفظٗ ، ص  (2)
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:  الفروق بٌن معاجم المعانً ومعاجم األلفاظ * 

معاجم األلفاظ معاجم المعانً  

التسمٌة 

ٌطلق علٌها معاجم الموضوعات ، 

. الخاصة ، المبوبة، أو كتب الصفات 

ابن سٌده المعاجم المجنسة، ٌطلق علٌها 

وٌدعوها أٌضا الكتب المعجمة والمعاجم 

 .العامة 

تارٌخ 

الظهور 

معاجم المعانً أسبق فً الظهور من 

فقد ذكرت كتب : معاجم األلفاظ 

التراجم كتابا فً الصفات ألبً خٌرة 

نهشل بن ٌزٌد األعرابً، وهو أعرابً 

. بدوي من بنً عدي سابق للخلٌل 

أول معاجم األلفاظ بحق هو معجم العٌن 

 (هـ175)للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي 

. وهو متؤخر عن أبً خٌرة 

طبٌعة 

الظهور 

: لم تظهر فً بادئ األمر مستقلة أي 

عمبل ناضجا مثل الؽرٌب المصنؾ 

ألبً عبٌد وإنما ظهرت على شكل 

... الخٌل ، اإلبل : رسابل متفرقة 

ظهرت معاجم األلفاظ مستقلة بذاتها 

. حٌث كانت بداءتها بمعجم العٌن للخلٌل 

كٌفٌة 

الترتٌب 

تعتمد الترتٌب الموضوعً لذا فقد 

سارت معاجم المعانً على نمط واحد 

. تقرٌبا 

تعتمد الترتٌب الهجابً إال أنها اختلفت 

فً األخذ باألسس، هناك من اعتمد 

الترتٌب الصوتً، وآخر نظام التقفٌة، 

واآلخر األلفبابً الخاص، واألخٌر 

. ألفبابً على أوابل األصول 

الوظٌفة 

مهمة معاجم المعانً تقدٌم اللفظ 

المناسب للمعنى الحاصل فً الذهن 

وكذلك جمع المفردات التً تدور فً 

. فلك واحد فً كتب أو أبواب أو فصول

مهمة معاجم األلفاظ تقدٌم شرح اللفظ 

الذي استؽلق علٌنا مفهومه ومعناه، 

وكذلك جمع وحصر مفردات اللؽة 

. انطبلقا من الخلٌل والتقالٌب أكبر دلٌل 

, ألؾ مدخل60فوصل القاموس إلى 

والتاج إلى , ألؾ مدخل80واللسان إلى 

. ألؾ مدخل 100
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 ونقصد بذلك الطرٌقة التً عالج بها المعجمٌون القدماء موادهم :ترتٌب المادة المعجمٌة  (2

المعجمٌة، والجدٌر بالذكر أن المحدثٌن وعلى رأسهم أحمد مختار عمر ٌرون أن هناك 

 : (1)نوعٌن من الترتٌب ٌجب أن ٌراعٌا فً وضع المعجم هما 

الترتٌب الخارجً للمداخل : الّنوع األول 

لقد اختلؾ بناء المعجمات اللؽوٌة الختبلؾ تناول العلماء لهذه األسس السالفة الذكر، 

فمعلوم أن هناك من ركز على الترتٌب الصوتً والتقالٌب، وهناك من رأى الترتٌب 

، وبالتالً كان التنافس بٌنهم شدٌدا، (القافٌة)الهجابً سواء أكان حسب األوابل أو األواخر 

األمر الذي جعل من الممكن وضع المعجمات التً صّنفها العلماء بطرابق تنوعت وتعددت 

فً ترتٌبها وتبوٌبها على تعاقب السنٌن، وؼدت المكتبة العربٌة ؼنٌة بمعجمات األلفاظ 

وحالها بٌن موجز، ومتوسط ، ومطول ، وٌرى المحققون اللؽوٌون أّن المعجم العربً مّر 

. فً تطوّره بثبلثة طرق اتبعها المعجمٌون فً ترتٌب المواد 

فكان لها األثر الكبٌر فً ظهور المدارس التً تسٌر على عدد من األنظمة ٌمكن تصنٌفها 

:  على النحو اآلتً 

النظام الصوتً أو المدرسة الصوتٌة  : أوال

 (هـ175- 100)  مبدع هذا النظام ورابد هذه المدرسة هو الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي 

، وخبرة واسعة بؤمور (الصوت )الذي امتاز بعقلٌة رٌاضٌة، وبراعة فً الموسٌقى والنؽم

الذي ٌعّد أّول  (العٌن )هذا، ولقد تبلورت كل خبرات الخلٌل فً معجمه . اللؽة ومشكبلتها 

. النضج الفنً لدى العرب معجم تحقق فٌه 

 استقراء طرٌق عن مفرداته ٌجمع لم مإلفه أن هو المعتمد نظامه عدا المعجم هذا ٌمٌز ما وأهمّ 

وإنما جمعها بطرٌقة منطقٌة  مإلفات السابقٌن وجمعها من شفاه الرواة، فً وتتبعها اللؽة ألفاظ

رٌاضٌة حٌث الحظ أن الكلمات العربٌة قد تكون ثنابٌة أو ثبلثٌة أو رباعٌة أو خماسٌة، 

وفً حالة ما إذا أمكن تبدٌل حروؾ الكلمات إلى جمٌع احتماالتها ، وأمكن تقلٌب مواضع 

الممكنة ٌكون الحاصل معجما ٌضم جمٌع كلمات اللؽة من حوالها هذه الحروؾ إلى جمٌع أ

ٌّا كانت تستخدم جمٌع إمكاناتها النظرٌة ، ولهذا كان  الناحٌة النظرٌة، ولكن ال توجد لؽة أ

البّد للخلٌل بعد اإلحصاء النظري أن ٌمٌز بٌن المستعمل من هذه الصور والمهمل منها، وقد 
                                                

  .98صٕاػح اٌّؼعُ اٌؽذ٠س، أؼّذ ِخرار ػّز، ص : أظز (1)
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تى بمصطلحً المستعمل والمهمل أحصل األمر بالفعل ، ذلك أن الخلٌل هو من أبدع و

ابع من ثقافة واسعة نوالحاجة أّم االختراع ، وهذا األمر لٌس نتٌجة صدؾ عابرة وإنما هو 

باألمور اللؽوٌة، ومعرفة كافٌة بالتجمعات الصوتٌة المسموح بها وؼٌر المسموح بها فً 

م القوانٌن الصوتٌة إلى جانب تحكٌمه للمادة اللؽوٌة كّ اللؽة العربٌة، وٌبلحظ أّن الخلٌل ح

 . (1)المسجلة

:  هذا ، وٌقوم نظام الخلٌل فً معجمه العٌن على ثبلثة أسس هً 

 وٌعنً ذلك أن الخلٌل نظر إلى الحروؾ على أنها أصوات تخرج من جهاز :المخارج- أ

النطق ، فعمد إلى ترتٌبها على أساس مخارجها من هذا الجهاز فبدأ بؤصوات الحلق وجعلها 

أقساما ثم أصوات أقصى الفم ، ثم وسط الفم ، ثم أدنى الفم ، ثم الشفتٌن ، فجاء ترتٌبه 

ج، - ) (ك ق،- )(غ هـ ،خ،، ع ، ح  ) ( :2)لؤلصوات اللؽوٌة فً العربٌة على النحو التالً

ا،  و،- ) (م ؾ، ب،- )(ن ل، ،ر(- ) ث، ذظ، ) -(ت د، ، ط- ) (ز س، ص،- )(ض ش،

 .  ء- (ي

 المجموعة األولى التً تبدأ بالعٌن حلقٌة ألن مبدأها من الحلق، والمجموعة الثانٌة وسّمى

ن مبدأها من اللهاة والمجموعة الثالثة التً تبتدأ بالجٌم شجرٌة ألن ألالتً تبدأ بالقاؾ لهوٌة 

سلٌه ألن مبدأها أمبدأها من شجر الفم أي مخرج الفم، والمجموعة الرابعة التً تبدأ بالصاد 

ن ألق طرؾ اللسان، والمجموعة الخامسة التً تبدأ بالطاء نطعٌة لدأسلة اللسان، وهً مست

مبدأها نطع الؽار األعلى، والمجموعة السادسة التً تبدأ بالظاء لثوٌه ألن مبدأها اللثة ، 

ن مبدأها من ذلق اللسان، والمجموعة الثامنة أل بالّراء ذلقٌة ئوالمجموعة السابعة التً تبتد

 بالفاء شفوٌة ألن مبدأها من الشفة، والمجموعة التاسعة واألخٌرة هً حروؾ ئالتً تبتد

العلة والهمزة هوابٌة ألنها ال ٌتعلق بها شًء وهً بمجموعها فً العربٌة تسعة وعشرون 

حرفا على األرجح منها خمسة وعشرون صحاحا لها أحٌاز ومخارج وأربعة هوابٌة لٌس 

 . (3)لها أحٌاز تضبطها

واستهلّه بها ال أّنها أّول الحروؾ مخرجا، ولكّنها أول " العٌن" وقد سّمى الخلٌل كتابه 

الحروؾ نصاعة وثباتا، والهمزة عنده هً أول الحروؾ مخرجا،ألّنها نبرة فً الصدر 

                                                
(1)

 . ترصزف 179-178اٌثؽس اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌؼزب، أؼّذ ِخرار ػّز، ص   
  .46اٌّؼعّاخ اٌؼزت١ح ، دراطح ِٕٙع١ح ، ِؽّذ ػٍٟ ػثذ اٌىز٠ُ اٌزد٠ٕٟ ، ص  : أظز (2)
  .76-75َ، ص 2005- ٘ـ 1426، 1اٌخ١ًٍ تٓ أؼّذ اٌفزا١٘ذٞ، ِؽّذ تٓ صاٌػ ٔاصز، دار اٌغزب اإلطالِٟ ، ط (3)
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تخرج باجتهاد على حّد تعبٌره فً الكتاب، ولم ٌبدأ بها ألّنها حرؾ مضؽوط مهتوت إذا 

رّفه عنه انقلب ألفا أو واوا أو ٌاء، ولم ٌجعل البدء باأللؾ ألّنها ساكنة أبدا وال بالهاء لهنتها 

وخفابها فهً كاأللؾ، ولكّنها أقوى منها فً التؤلٌؾ، ألنها تقبل الحركة، وٌبدأ بها، ومن 

  . (1)أجل ذلك أّخرها عن العٌن، ألن العٌن عنده أنصع الحروؾ

 الخلٌل بالعٌن وانتهى بالهمزة ولهذا سمى معجمه بالعٌن من باب تسمٌة الكل باسم بدأ

.  ..كتاب العٌن، وكتاب الحاء: الجزء، وكان قد قسمه إلى كتب

وضمن كل كتاب جمٌع األلفاظ التً تضمنت الحرؾ الذي عنون به الكتاب إال ما قد تقدم 

 لمثبل أوردها فً كتاب الؽٌن لكون الؽٌن هً أو (ؼنم)ذكره فً كتاب سبقه، فكلمة 

الحروؾ فً ترتٌبه الخاص بهاته الكلمة، ثم إنه ال ٌكرر كلمة ؼنم فً كتاب النون أو كتاب 

 . (2)المٌم 

 وهً الخطوة الثانٌة حٌث انتقل الخلٌل إلى اللؽة التً تتكون مادتها من هذه :األبنٌة- ب

الحروؾ، فوجد أن كبلم العرب مبنً على أربعة أصناؾ، على الثنابً والثبلثً والرباعً 

 :  (3)والخماسً إذ قسم كل كتاب إلى ستة فصول

: ومنه األلفاظ المإلفة من حرفٌن صحٌحٌن كرر أحدهما مثل: الثنابً الصحٌح المضعؾ - 

 . (زلزل)أو كبلهما مثل  (مد )

 . (ذهب): لثوهو المإلؾ من ثبلثة حروؾ صحٌحة متنوعة م: الثبلثً الصحٌح - 

رضً، ): وهو المإلؾ من ثبلثة أحرؾ منها واحد معتل أو مهموز مثل : الثبلثً المعتل - 

. (قرأ

 . (وعى): وهو المإلؾ من ثبلثة أحرؾ اعتل منها اثنان مثل: الثبلثً اللفٌؾ - 

 . (دحرج)،  (بعثر ): المإلؾ من أربعة حروؾ أصلٌة مختلفة مثل: الرباعً - 

  . (سفرجل ): وهو ما تؤلؾ من خمسة أحرؾ أصلٌة مختلفة مثل: الخماسً- 

 وقصد به الخلٌل تنقل الحرؾ فً كل من هذه األبنٌة ٌعنً عندما ٌقلب :التقالٌب - ج

الحرؾ على جمٌع أوجهه الممكنة ٌحصل على وعاء ٌضم جمٌع ألفاظ اللؽة، فبل ٌفلت منها 

                                                
(1)

  .1/17، (د خ)، (د ط)، (د د)ِٙذٞ اٌّخشِٟٚ ٚإتزا١ُ٘ اٌظاِزائٟ، : اٌؼ١ٓ، اٌخ١ًٍ تٓ أؼّذ اٌفزا١٘ذٞ، ذػ 
  . 239ِعٍح اٌثؽٛز اإلطال١ِح، اٌّؼاظُ اٌؼزت١ح ، ِؽّذ ظاتز ف١اض اٌؼٍٛأٟ ، ص :  أظز(2)
  .240اٌّزظغ ٔفظٗ ، ص  (3)
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شًء ، ولما لم تكن جمٌع مقلوبات هذه األبنٌة مستعملة فً اللؽة، نص فً كل مادة من مواد 

 . (1)كتابه على المستعمل من مقلوباتها وسمى النوع الثانً مهمبل 

وقد انتهى فعبل إلى أن للثنابً أو المضعؾ صورتٌن، فالدال والراء مثبل ال ٌتكون منهما 

أما الثبلثً فله ست صور فالعٌن والبلم والمٌم مثبل ال ٌتكون منها ؼٌر  (رد)،(در)ؼٌر 

، وترتفع هذه التقالٌب فً الرباعً فتصل إلى أربعة (علم،عمل، لمع، لعم، معل، ملع)

، وقد جمع الخلٌل تقالٌب اللفظ (2)وعشرٌن صورة، وفً الخماسً إلى مبة وعشرٌن صورة

. كلها فً أسبق حرؾ منها فً ترتٌبه المخرجً األول فاألول 

 وهنا رسم تخطٌطً لطرٌقة التقالٌب 

                                              (علم)فً المثال الثبلثً السابق 

 ومن المعجمات التً سارت على نظام الخلٌل 

للصاحب بن عباد ( المحٌط)، و(هـ370)والتهذٌب لؤلزهري  (هـ356 )للقالً  (البارع )

 . (هـ458)البن سٌده ( المحكم)، و(هـ385)

والرابط المشترك الذي ٌجمع بٌن هذه المعجمات اتحادها فً الترتٌب الخارجً للمادة 

المعجمٌة على طرٌقة الخلٌل مع بعض االختبلؾ فً الترتٌب أو األبنٌة، فنجد على سبٌل 

زاد فً األبنٌة  (المحكم )المثال أن القالً بدأ معجمه بالهاء، كما نجد أن ابن سٌده فً 

  .(3)السداسً

نظام القافٌة أو مدرسة القافٌة  : ثانٌا

وٌعتمد هذا النظام على الترتٌب الهجابً بحسب الحرؾ األخٌر واألول وتسمى طرٌقة  

، وتعزى رٌادة هذه المدرسة إلى اإلمام الجوهري وهو أبو نصر إسماعٌل بن  والبابالفصل

الذي ابتكر فً التؤلٌؾ المعجمً منهجا ٌّسر للباحثٌن السبٌل  (هـ393-332)حماد الجوهري 

إلى الكلمة التً ٌقصدون، فلم ٌعد هناك داع للسٌر على نظام التقلٌبات، ومن ثم فلم تبق 

هناك حاجة إلى األبجدٌة الصوتٌة التً اتخذت أساسا لذلك النظام، وإنما أبدع الجوهري 

نظاما جدٌدا ٌقوم على ترتٌب المواد بحسب النظام األلفبابً، مع اعتبار وترتٌب الكلمات فٌه 

على أساس الحرؾ األصلً األخٌر فً الكلمة بدال من أولها، ثم النظر إلى ترتٌب حروؾ 

                                                
(1)

  .50اٌّؼعّاخ اٌؼزت١ح دراطح ِٕٙع١ح ، ِؽّذ ػٍٟ ػثذ اٌىز٠ُ اٌزد٠ٕٟ ، ص : أظز 
  3= !3.2.1= 6. ِا ٠ؼزف تٕظز٠ح اٌؼاٍِٟ فٟ اٌز٠اض١اخ ِصال اٌصالشٟ صٛر (2)
  .1/395، (دخ)،(دط)اٌّؼعُ اٌؼزتٟ ٔشأذٗ ٚذطٛرٖ، ؼظ١ٓ ٔصار، ِىرثح ِصز، : أظز (3)
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ٌبحث عنها فً  (بسط)، فكلمة األخٌر بابا وفصبلالهجاء عند ترتٌب الفصول، واألول سماه 

باب الطاء ألنها آخر حرؾ فٌه وتقع فً فصل الباء ألنها مبدوءة بها وتسمى هذه الطرٌقة 

 . (1)ترتٌب القافٌة

:  ومن المعجمات التً تنتمً لهذا النظام 

وٌشهد العلماء بؤن – رابد المدرسة -  ألفه اإلمام الجوهري:تاج اللغة وصحاح العربٌة- أ

هو : " معجم الصحاح ٌفوق ما تقدمه من المعجمات منهجا وحسن مؤخذ، ٌقول الثعالبً 

 . (2)"هرة، وأوقع من تهذٌب اللؽة، وأقرب تناوال من مجمل اللؽة مأحسن من الج

وانتخب له الجوهري هذا االسم القتصاره فٌه على ما صّح عنده من ألفاظ اللؽة، وعمد 

على الترتٌب الهجابً للحروؾ واتخذه األساس األول واألخٌر فً تنظٌم معجمه أبوابا 

منه من مواد لؽوٌة مخالفا بهذا الترتٌب المدارس السابقة متخلصا مما شاب ضوفصوال وما ت

هذا، وقد قسم معجمه إلى ثمانٌة وعشرٌن بابا، وأودع فً كل باب . مناهجها من صعوبات

جمٌع األلفاظ المنتهٌة بحرفه، فالباب عنده ٌشٌر إلى الحرؾ األخٌر من اللفظ ولهذا سمً 

اء فً باب واحد، ثم قسم األبواب إلى فصول بعدد ينه جمع الواو والأنظامه بنظام القافٌة إال 

. حروؾ الهجاء وهذا هو شؤنه فً األبواب كلها 

وقد أعجب بالكتاب ومنهجه أكثر اللؽوٌٌن وقامت حوله دراسات أثمرت كتبا متعددة 

متنوعة سلكت سبٌل الصحاح فً تنظٌمها ٌضٌؾ هذا البحث بالتحدث عنها لذا نكتفً بذكر 

، (هـ666 )ر الرازيلمحمد بن أبً بكر بن عبد القاد" مختار الصحاح : " مثالٌن هما

الحسن بن محمد بن )والتكملة والذٌل والصلة لكتاب تاج اللؽة وصحاح العربٌة للصاؼانً 

. (3)(هـ651- 577الحسن 

 ألفه الصا ؼانً صاحب التكملة المتقدم ذكره وقد جاء فً مقدمته ما ٌفسر سبب :العباب- ب

جامعا شتاتها – إن شاء هللا – أإلؾ كتابا فً لؽة العرب ٌكون :" تسمٌته حٌث قال مإلفه 

وشواردها حاوٌا مشاهٌر لؽاتها وأوابدها، ٌشمل على أدانً التراكٌب وأقاصٌها وال ٌؽادر 

" . (4)صؽٌرة وال كبٌرة إال هو ٌحصٌها- سوى المهملة ـ منها

                                                
  .81اٌّؼعّاخ اٌؼزت١ح دراطح ِٕٙع١ح ، ِؽّذ ػٍٟ ػثذ اٌىز٠ُ اٌزد٠ٕٟ ، ص : أظز (1)
(2)

  .289/ 3َ،1983- ٘ـ 1403،  1 ٌثٕاْ،ط–٠ر١ّح اٌذ٘ز، أتٛ ِٕصٛر ػثذ اٌٍّه اٌصؼاٌثٟ ، ذػ ِف١ذ ِؽّذ ل١ّؽح ، دار اٌىرة اٌؼ١ٍّح،ت١زٚخ  
 . ترصزف 248- 246ِعٍح اٌثؽٛز اإلطال١ِح ، اٌّؼاظُ اٌؼزت١ح ، ِؽّذ ظاتز ف١اض اٌؼٍٛأٟ ، ص  (3)
  .530 /  2اٌّؼعُ اٌؼزتٟ ، ؼظ١ٓ ٔصار ،  (4)
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بؤنه واحد من أعظم الكتب التً ألفت فً اللؽة من بعد عصر وقد وصفه السٌوطً 

" . (1)الصحاح

( هـ711محمد بن مكرم بن علً الخزرجً األفرٌقً  ) ألفه ابن منظور :لسان العرب- ج

 الؽرض ولقد أراد فٌه ابن منظور أن ٌجمع بٌن االستقصاء وجودة الترتٌب فعمد لتحقٌق

فؤفرؼها فٌه وذكرها مصّرحا بذكرها فً -  كما رآها هو–األول إلى إبراز المعاجم السابقة 

تهذٌب اللؽة لؤلزهري، والمحكم البن سٌده، والصحاح للجوهري، وحواشً : مقدمته وهً

ولٌس  ):بن بري على الصحاح، والنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث البن األثٌر وقال بكّل تواضع

لً من هذا الكتاب فضٌلة أإم بها، وال وسٌلة أتمسك بسببها سوى أنً جمعت ما تفرق فً 

 . (2)(تلك الكتب من العلوم وبسطت القول فٌه

فرأى أن انتهاجه منهج الجوهري فً صحاحه كفٌل  (جودة الترتٌب) وأما الؽرض الثانً 

ورأٌت أبا نصر : " فلقد أعرب عن إعجابه به وتفضٌله إٌاه على ما سواه قاببل . بتحقٌقه

إسماعٌل بن حماد الجوهري قد أحسن ترتٌب مختصره، وشهره بسهولة وضعه فخّؾ على 

إلى أن قال ورتبته ترتٌب . (3)" الناس أمره فتناولوه، وقرب علٌهم مؤخذه فتداولوه وتناقلوه

. الصحاح فً األبواب والفصول، ولقد ذاع حٌث اللسان وطبقت شهرته اآلفاق 

تاج )ومن الكتب التً انتهجت منهج الجوهري أٌضا القاموس المحٌط للفٌروزآبادي، و

.  (هـ1205)للمرتضى الزبٌدي (العروس من جواهر القاموس

النظام األلفبائً أو المدرسة الهجائٌة  : ثالثا

، وأخذ به ابن درٌد (الجٌم) فً كتابه  (هـ206)وقد ابتدع هذا النظام أبو عمرو الشٌبانً 

، والزمخشري (المجمل)و( المقاٌٌس)فً  (هـ395)، وابن فارس(الجمهرة) فً  (هـ321)

:  وٌبلحظ على هذا النظام أّن له صورتٌن (.أساس الببلؼة)فً  (هـ538)

 مراعاة الحرؾ األول فقط وقد أخذ بهذا أبو عمرو الشٌبانً والزمخشري وانفرد :إحداهما 

األول بعدم مراعاة الترتٌب بعد الحرؾ األول للكلمة، وكذلك عدم مراعاة الزوابد فً حٌن 

. التزم الزمخشري بذلك 

                                                
(1)

  .533 / 2اٌّؼعُ اٌؼزتٟ ، ؼظ١ٓ ٔصار،  
  .9-7 / 1ٌظاْ اٌؼزب ، اتٓ ِٕظٛر ، ِمذِح اٌّؤٌف ،  (2)
  .9اٌّزظغ ٔفظٗ ، ص  (3)
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 مراعاة الترتٌب الهجابً واألبنٌة معا، وقد أخذ بهذا النظام ابن درٌد وابن فارس، :واألخرى

وانفرد األول بإٌراد تقلبات المادة فً موضع واحد فً حٌن لم ٌلتزم ابن فارس بذلك بل قسم 

...  كتابه إلى حروؾ وسّمى كل حرؾ كتابا وكل كتاب ٌضّم األبنٌة الثنابً والثبلثً

 : تنبٌـــــه * 

البن فارس  (المقاٌٌس)و(المجمل)البن درٌد و (الجمهرة)هناك بعض الباحثٌن ٌعتبرون

، وتسمى (1)مدرسة لوحدهم تسمى األلفباء الخاصة مثل ما هو الحال عند امٌل ٌعقوب

. (2)باألبنٌة والتدوٌر األلفبابٌة عند عبد القادر عبد الجلٌل

والجدل فٌها كبٌر وألنّه كما ٌرى المحققون اللؽوٌون أن المعاجم العربٌة ٌكاد كل منها 

ٌكون مدرسة لوحده لوجود خصابص ٌتمٌز بها عن ؼٌره فمثبل فً الجمهرة ابن درٌد جمع 

بٌن أسس المدرسة الصوتٌة والمدرسة األلفبابٌة العادٌة، فؤتى بالتقالٌب واألبنٌة وهما من 

أسس المدرسة الصوتٌة، وأتى باأللفباء فً ترتٌبه الذي هو أساس نظام األلفباء على 

. األوابل

الترتٌب الداخلً للمداخل  : النوع الثانً 

وٌسمى بالترتٌب األصؽر ونعنً به ترتٌب المعلومات فً المدخل الواحد، ومعلوم أن 

العرب قد أجادوا فً الترتٌب الخارجً حتى تنوعت به معاجمهم، وفاقوا به األمم األخرى 

فً هذا المجال، فهم لمـّـا علموا أنّه األساس األول الذي ٌقوم علٌه الكتاب حتى ٌسمى معجما 

.  اعتنوا به عناٌة بالؽة، وكّل ذلك ال ٌشفع لهم بتقصٌرهم فً الترتٌب الداخلً 

أكبر عقبة تصادؾ الباحث فً معاجمنا اللؽوٌة عدم : وفً ذلك ٌقول أحمد مختار عمر

ترتٌب المواد ترتٌبا داخلٌا، ففٌها خلط األسماء باألفعال، والثبلثً بالرباعً، والمجّرد 

فربما رأٌت الفعل الخماسً والسداسً قبل : " بالمزٌد وخلط المشتقات بعضها ببعض

ففً . الثبلثً والرباعً، أو رأٌت أحد معانً الفعل فً أول المادة وباقً معانٌه فً آخرها

ذكر الجوهري المعارضة التً بمعنى المقابلة بعد المعارضة التً بمعنى  (عرض)مادة

، وكذلك فعل الفٌروزآبادي فً مادة حب، فقد أورد فً "المجانبة بثبلثة وثبلثٌن سطرا 

. والتحاّب التواد : تحابوا أي أحّب بعضهم بعضا، ثم قال بعد ست وثبلثٌن سطرا: أولها

                                                
  .77اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح اٌؼزت١ح تذاءذٙا ٚذطٛر٘ا ، إ١ًِ ٠ؼمٛب ، ص :أظز (1)
  .201َ ، ص  1999- ٘ـ 1420، 1 ػّاْ ، ط–اٌّذارص اٌّؼع١ّح، ػثذ اٌمادر ػثذ اٌع١ًٍ ، دار صفاء  : أظز(2)
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ظفره وظّفره وأظفره : فً مادة ظفر إذ قال (لسان العرب)ومن هذا القبٌل ما ورد فً

ؼرز فً وجهه ظفره، ثم ذكر بعد خمسة وثبلثٌن سطرا ظفر به وعلٌه وظفره وأظفره هللا 

أنكر عقلها هرما، وال ٌقال : امرأة جعماء: " (العٌن)وقال الخلٌل فً. (1)به وعلٌه وظّفره به

: وجعٌم الرجل جعما أي ... ورجل جعٌم وامرأة جعمة. مسنة : رجل أجعم، وناقة جعماء 

.   وواضح أنه قدم االسم على الفعل (2)"قرم إلى اللحم 

إّن المعجمٌٌن العرب فً صناعتهم :أنواع االستشهاد عند المعجمٌٌن العرب القدامى  (3

لمعاجمهم لم ٌؤتوا بكلمات من عند أنفسهم وإّنما نهلوا واستقوا ذلك من معٌن مصادر ٌذكر 

:   (3)أحمد مختار عمر أنها خمسة: الدكتور

. القرآن الكرٌم - أ

. القراءات القرآنٌة - ب

. الحدٌث النبوي - ج

. الشعر - د

. الشواهد النثرٌة - هـ

هذا وإن وجد خبلؾ بٌن اللؽوٌٌن حول بعض هذه المصادر فً االعتماد علٌها إالّ أّن 

المستقرئ للزخم اللؽوي الموجود فً معاجمنا ٌرى أن المصادر الخمسة كانت معتمدة لكن 

. مع تفاوت فٌما بٌنها

 وقد اعتبروه فً أعلى درجات الفصاحة وخٌر ممثل للؽة األدبٌة :القرآن الكرٌم- أ

وال ٌعرؾ أحد . المشتركة، ولذا وقفوا منه موقفا موحدا فاستشهدوا به، وقبلوا كّل ما جاء فٌه

وٌقول الّراؼب . من اللؽوٌٌن قد تعّرض لشًء مما أثبت فً المصحؾ بالنقد والتخطبة 

ألفاظ القرآن الكرٌم هً لّب كبلم : " األصفهانً فً كتابه المفردات مبٌنا قٌمة اللفظ القرآنً 

وإلٌها مفزع حذاق .. العرب وزبدته، وواسطته، وكرابمه، وعلٌها اعتماد الفقهاء والحكماء

 . (4)"كالقشور والنوى باإلضافة إلى أطاٌب الثمرة .. وما عداها .. الشعراء والبلؽاء

                                                
 . 295اٌثؽس اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌؼزب، أؼّذ ِخرار ػّز ، ص  (1)
 .239 / 1،   (ظؼُ )ِادج  اٌؼ١ٓ ، اٌخ١ًٍ تٓ أؼّذ اٌفزا١٘ذٞ ، (2)
  .18-17اٌّزظغ اٌظاتك، ص   (3)
(4)

،  (د خ )، (د ط)ِزوش اٌذراطاخ ٚاٌثؽٛز تّىرثح ٔشار ِصطفٝ اٌثاس، ِىرثح ٔشار ِصطفٝ اٌثاس، : اٌّفزداخ، اٌزاغة األصفٙأٟ، ذػ 

 .، اٌّمذِح 4/ 1    
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ٌقول . والمراد بالقرآن النص القرآنً المدون فً المصحؾ، وهو ؼٌر القراءات

فالقرآن هو الوحً المنزل . القرآن والقراءات حقٌقتان متؽاٌرتان: " الزركشً فً البرهان 

والقراءات هً اختبلؾ ألفاظ الوحً . على محمد صلى هللا علٌه وسلم للبٌان واإلعجاز

 ..المذكور فً كتابة الحروؾ أو كٌفٌتها من تخفٌؾ وتثقٌل وؼٌرهما
(1)." 

وٌقول اآلمدي   

أما حقٌقة الكتاب فقد قٌل فٌه هو ما نقل إلٌنا بٌن دفتً المصحؾ باألحرؾ : " فً األحكام 

(2)"السبعة المشهورة نقبل متواترا 
.  

ومن الحقابق المسلمة أن القرآن نزل أوال بلسان قرٌش ومن جاورهم من العرب 

الفصحاء، ثم أبٌح للعرب أن ٌقرأوه بلؽتهم، ولم ٌكلؾ أحدا منهم االنتقال عن لؽته إلى لؽة 

أخرى للمشقة، وكانت االباحة بعد أن كثر دخول العرب فً اإلسبلم وذلك بعد الهجرة، فلما 

اقتصر من سابر " جاء عثمان رضً هللا عنه وأراد جمع القرآن فً المصاحؾ ونسخها 

اللؽات على لؽة قرٌش، ولذلك جعل مع زٌد النفر القرشٌٌن لببل ٌكون شًء من القرآن 

إن اختلفتم فً شًء أنتم : مرسوما على ؼٌر لؽتهم، وقال عثمان رضً هللا عنه للقرشٌٌن

   .(3)وزٌد بن ثابت فاكتبوه على لسان قرٌش فإنما نزل بلسان قرٌش

 هذا، وإن االعتماد على القرآن الكرٌم كؤهم مصدر من مصادر اللؽة العربٌة جعل 

اللؽوٌٌن ٌدافعون عنه وٌردون كل ما وجه إلٌه من شبهات كما فعل ابن هشام فً شذور 

إن فً المصحؾ لحنا :" الذهب حٌن نقل ما ٌروى عن عثمان رضً هللا عنه أنه قال

: فً قوله تعالى(وما ٌروى عن عابشة رضً هللا عنها أنها قالت)".وستقٌمه العرب بؤلسنتها 

  بَلَة اِسُخونَ   ،َواْلُمقٌِِمٌَن الصَّ ابُِبونَ  ،لَِكِن الرَّ  ،  إِنَّ الَِّذٌَن آََمُنوا َوالَِّذٌَن َهاُدوا َوالصَّ

  ِإِْن َهَذاِن لََساِحَرانٌا ابن أخً هذا خطؤ من الكاتب  !. 

 عن الخبر األول أي خبر عثمان – رحمه هللا –     وقد أجاب شٌخ اإلسبلم بن تٌمٌة 

  : (4)وهذا خبر باطل ال ٌصح من وجوه: رضً هللا عنه بقوله 

 أن الصحابة رضً هللا عنهم، كانوا ٌتسارعون إلى إنكار أدنى المنكرات، فكٌؾ :أحدها 

 .ٌقرون اللحن فً القرآن، مع أنهم ال كلفة علٌهم فً إزالته ؟

                                                
  .318/  1،  (د خ )، (د ط)ٌثٕاْ، - ِؽّذ أتٛ اٌفضً إتزا١ُ٘، دار اٌّؼزفح ت١زٚخ: اٌثز٘اْ فٟ ػٍَٛ اٌمزآْ، اٌشروشٟ، ذػ (1)
(2)

  .215/ 1اإلؼىاَ فٟ أصٛي األؼىاَ، ا٢ِذٞ،  
   .19-18اٌثؽس اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌؼزب ، أؼّذ ِخرار ػّز، ص: أظز (3)
  .  ترصزف 80- 79، ص2004 ِصز ، د ط ، – شزغ شذٚر اٌذ٘ة، اتٓ ٘شاَ األٔصارٞ، دار اٌطالئغ ، اٌما٘زج (4)
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 أن العرب كانت تستقبح اللحن ؼاٌة االستقباح فً الكبلم، فكٌؾ ال ٌستقبحون بقاءه :الثانً 

 .فً المصحؾ 

 أن االحتجاج بؤن العرب ستقٌمه بؤلسنتها ؼٌر مستقٌم، ألن المصحؾ الكرٌم ٌقؾ :الثالث 

فإذا كان العربً قادرا على إقامته فكٌؾ بالعجمً الذي ال ٌحسن  )علٌه العربً والعجمً، 

  .(العربٌة

 (التابوت):  أنه قد ثبت فً الصحٌح أن زٌدا بن ثابت رضً هللا عنه أراد أن ٌكتب :الرابع 

وأمرهم أن - رضً هللا عنه- بالهاء على لؽة األنصار فمنعوه من ذلك، ورفعوه إلى عثمان

ألنه نزل بلؽتهم ابتداء وإنما نزل بعد ذلك ببقٌة األحرؾ )ٌكتبوه بالتاء على لؽة قرٌش، 

، ولما بلػ (تٌسٌرا على الناس فلما ذلت به ألسنتهم زالت الرخصة فردوا إلى حرؾ قرٌش

على لؽة هذٌل أنكر " عتى حٌن" عمر رضً هللا عنه أن ابن مسعود رضً هللا عنه قرأ 

ذلك علٌه وقال أقرئ الناس بلؽة قرٌش، فإن هللا تعالى إنما أنزله بلؽتهم، ولم ٌنزل بلؽة 

 .انتهى كبلمه ملخصا. هذٌل

روى هذه : فقد أجاب عنه ابن هشام رحمه هللا بقوله - رضً هللا عنها- وأما أثر عابشة

. القصة الثعلبً وؼٌره من المفسرٌن، وهذا أٌضا بعٌد الثبوت عن عابشة رضً هللا عنها 

 .فإن هذه القراءات كلها موجهة 

 فً مواضع من شرح الشذور، فٌبعد أن – رحمه هللا –هذا، وقد أجاب عنها ابن هشام 

ٌخفى ذلك عن عابشة، رضً هللا عنها وهً من هً فً الفصاحة وحسن البٌان، وهل أدرك 

 .آحاد العرب الذٌن ؼلبت علٌهم العجمة من أمثالنا ما خفً عنها حاشا هلل 

ممن ٌورد  (وهو راو خبر عابشة رضً هللا عنها فً تفسٌره) – رحمه هللا –والثعلبً 

فً مقدمة - رحمه هللا- كل ما وقع له من رواٌات دون تدقٌق، وإلى ذلك أشار ابن تٌمٌة

والثعلبً هو فً نفسه كان فٌه خٌر ودٌن، وكان حاطب لٌل، ٌنقل ما : أصول التفسٌر بقوله

 ا هـ . (1)وجد فً كتب التفسٌر من صحٌح وضعٌؾ وموضوع

وهً الوجوه المختلفة التً سمح بها النبً صلى هللا علٌه وسلم فً قراءة  : القراءات القرآنٌة- ب

 نـ ابٌقول  من اللهجـات العربٌـة حٌث للهجة وفقــا   جاءت  نص المصحؾ قصدا للتٌسٌر، والتً

                                                
اٌز٠اض،   - ػثذ هللا تٓ ِؽّذ تٓ أؼّذ اٌط١ار دار اٌٛطٓ: شزغ ِمذِح اٌرفظ١ز، ش١خ اإلطالَ تٓ ذ١ّ١ٗ، اٌش١خ ِؽّذ تٓ صاٌػ اٌؼص١ّ١ٓ، ذمذ٠ُ (1)

  .91َ، ص  1995- ٘ـ 1415 ، 1    ط
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فؤما سبب وروده على سبعة أحرؾ فللتخفٌؾ على هذه األمة : " الجزري فً كتابه النشر

وإرادة الٌسر بها، والتهوٌن علٌهـا وتوسعـة ورحمـة وخصوصٌـة لفضلهـا وإجـابة لقصد 

إن هللا ٌؤمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرؾ، فقـال : حٌث أتاه جبرٌل فقال له ...نبٌها

أسؤل هللا معافاته ومعونته إن أمتً ال تطٌق ذلك، ولم ٌزل ٌردد : صلى هللا علٌه وسلم 

 .(1)"المسؤلة حتى بلػ سبعة أحرؾ 

إن النبً صلى هللا علٌه وسلم بعث إلى جمٌع الخلق أحمرها وأسودها عربٌها :" وٌقول 

وعجمٌها، وكانت العرب الذٌن نزل القرآن بلؽتهم لؽاتهم مختلفة، وألسنتهم شتى، وٌعسر 

على أحدهم االنتقال من لؽته إلى ؼٌرها، أو من حرؾ آلخر، بل قد ٌكون بعضهم ال ٌقدر 

فلو كلفوا العدول .. على ذلك وال بالتعلٌم والعبلج السٌما الشٌخ والمرأة، ومن لم ٌقرأ كتابا

عن لؽتهم واالنتقال عن ألسنتهم لكان من التكلٌؾ بما ال ٌستطاع، وما عسى أن ٌتكلؾ 

  .(2)"وتؤبى الطباع

هذا، وتختلؾ نظرة اللؽوٌٌن إلى القراءات باختبلؾ الؽاٌة من االستشهاد، فإن كانت 

الؽاٌة إثبات وجود اللفظ فً اللؽة، أو ضبط نطقه، أو ذكر معناه، أو ؼٌر ذلك من النتابج 

الجزبٌة التً ال تعمم حكما،وال تبنً قاعدة وإذا كانت الؽاٌة كذلك فبل ٌهم كثرة النماذج 

اللؽوٌة الموافقة لهذه القراءة أو قلتها، كما ال ٌهم أن تكون القراءة هً النموذج الوحٌد 

 .المنقول إلٌنا، وقد قبل اللؽوٌون رواٌات اآلحاد بالنسبة لجمٌع الشواهد اللؽوٌة 

أما إذا كانت الؽاٌة من االستشهاد وضع قاعدة، أو استنباط حكم أو تقنٌن نمط فإن اللؽوي 

حٌنبذ ٌضع القراءة إلى جانب ؼٌرها من النصوص، وٌوازن بٌنها، وٌبنً القاعدة على 

الكثٌر الشابع، سواء كان مقروءا به أو ؼٌر مقروء، وسواء كانت القراءة متواترة أو ؼٌر 

 .متواترة

  : (3)وفٌما ٌلً ٌذكر ابن خالوٌه النحوي شروطا للقراءة حتى ٌعتد بها

ولو بوجه من الوجوه، ٌعنً ولو احتماال مرجوحا، ولكن له  (النحو)موافقة اللؽة العربٌة - 

 .أصل ٌرجع إلٌه فً كبلم العرب 

                                                
   .22 /  1،  (د خ)،  (د ط) ٌثٕاْ ، –ِؽّذ اٌضثاع ، دار اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١زٚخ :  إٌشز فٟ اٌمزاءاخ اٌؼشز، اتٓ اٌعشرٞ، ذػ (1)
(2)

 .اٌّزظغ ٔفظٗ، اٌصفؽح ذفظٙا  
، ِمذِح 3 ، ص 2006 ، 1 ٌثٕاْ ، ط–أتٛ ِؽّذ األط١ٛطٟ ، دار اٌىرة اٌؼ١ٍّح ت١زٚخ : إػزاب اٌمزاءاخ اٌظثغ ٚػٍٍٙا ، اتٓ خا٠ٌٛٗ ، ذػ  (3)

 .اٌرؽم١ك
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رضً هللا - موافقة رسم مصحؾ من المصاحؾ العثمانٌة الستة التً بعث بها عثمان - 

 . إلى األمصار - عنه

 .صحة اإلسناد الذي أدى إلٌنا هذه القراءة - 

 : (1)وقد جمعها علم القراء، وإمامهم ابن الجزري فً قوله 

 فكل ما وافق وجه نحـو            وكان للرسم احتماال ٌحٌوي

 وصح إسنادا هو القرآن             فـــــهذه الثـــبلثة األركـــان

 وحٌثما ٌختل ركن أثبت             شــذوذه لـو أنه فً السبعة

 :الحدٌث النبوي الشرٌف- ج

ـ المنسوب إلٌه لفظا ومعنى أو معنى فقط، وهو بلفظ الراوي، كبلم رسول هللا ـ : الحدٌث

، فالحدٌث الشرٌؾ قد قول أو فعل أو تقرٌر نسب إلى النبً : وهو فً اصطبلح المحدثٌن

 ،، وٌروى عنه، وقد ٌكون قول صحابً حّدث بما رآه من فعل النبً ٌكون قوال قاله 

  .(2)على فعل، أو صدق قوله أو أقّره النبً 

 من من قول، ألن مدار بحثنا اللفظ المنسوب إلٌه   وموضوع بحثنا ما نسب إلٌه 

ٌتكلم بوحً قال  قول، فلفظ كبلمه ال ٌدخل فٌما ٌطلق علٌه كبلم العرب ،فقد كان النبً 

ٌُوَحى: " تعالى  ًٌ ْنِطُق َعِن الَهَوى إِْن ُهَو إاِلَّ َوْح ٌَ   .4-3/النجم" َوَما 

وقد اختلؾ علماء العربٌة األوابل فً االحتجاج بلفظ الحدٌث الشرٌؾ فً قضاٌا اللؽة 

وقواعد النحو والصرؾ، ومدار الخبلؾ فً حقٌقة نسبة لفظ الحدٌث إلى النبً صلى هللا 

علٌه وسلم، فالحدٌث الشرٌؾ تجوز رواٌته بالمعنى، فٌكون بلفظ الراوي، والمعنى للنبً 

صلى هللا علٌه وسلم، وهذا النوع قد تطول الرواٌة فٌه وتقصر حسب حرص الراوي على 

إن استطاع، وهذا فً أداء معنى الحدٌث، وٌحرص الراوي على اإلتٌان بلفظ النبً 

 .(3)األحادٌث المطولة، ولهذا تعددت الرواٌات فً الحدٌث الواحد والمعنى واحد

ومن األسباب التً جعلت علماء العربٌة ٌتحفظون عند االحتجاج بالحدٌث جنس الراوي، 

فقد ٌكون الراوي من الموالً األعاجم، واللؽة قواعدها ال تإخذ من ألسنة ؼٌر العرب، 

فتوهموا أنه ال ٌحسن العربٌة، وال ٌملك سلٌقة أبنابها وهذا أٌضا ؼٌر مّطرد ألن أبناء 

                                                
(1)

  . 32َ، ص 1994-٘ـ1414 ,2ط,ِىرثح اٌٙذٜ-اٌّذ٠ٕح إٌّٛرج, ِؽّذ ذ١ُّ اٌشػثٟ: ذػ,اتٓ اٌعشرٞ, ط١ثح إٌشز فٟ اٌمزاءاخ اٌؼشز 
  . 128، ص 2006، 1 ِصز، ط–ػٍُ اٌٍغح، ِؽّٛد ػىاشح، دار إٌشز ٌٍعاِؼاخ  (2)
 . ترصّزف 129اٌّزظغ ٔفظٗ، ص  (3)
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فكثٌر من القّراء الذٌن أخذت عنهم . األعاجم هم الذٌن نبؽوا فً علوم العربٌة، وألّموا بها

، والكسابً (هـ128)وعاصم (هـ169)ونافع  (هـ120)ابن كثٌر :القراءات من الموالً مثل

  .(هـ156)، وحمزة (هـ189)

وال ٌمكن أن نتعّصب لرأي أؼلب النحاة القدامً ألّنهم فً الحقٌقة وقفوا موقفا ؼرٌبا 

مؽالٌا من االحتجاج بالحدٌث، وهاجموا من ٌحتج به، فتوارى كثٌر من العلماء عن 

االحتجاج بالحدٌث خشٌة النقد، وهو ٌعلم فً نفسه ٌقٌن ما هو علٌه من صحة االحتجاج، 

ولكنه ٌستحً من المعارضٌن فً االحتجاج بالحدٌث أو األخذ به فً اللؽة والقواعد 

 قلٌلة النحوٌة، ودعواهم فً ذلك أن األحادٌث التً صح لفظها فً النسبة إلى رسول هللا 

جدا، وٌوجد ذلك فً األحادٌث القصار التً استدل بما ثبت أّنها على اللفظ المروي عن 

، ولكّنهم رأوا أن ؼالب األحادٌث مروي بالمعنى، وقد تؤولتها األعاجم، وترى النبً 

 .(1)الحدٌث الواحد فً القصة الواحدة مروٌا على أوجه شتى بعبارات مختلفة

وقد أنكر هإالء المؽالون على ابن مالك صاحب األلفٌة استشهاده بلفظ الحدٌث، وإثباته 

القواعد النحوٌة ببعض األحادٌث، ولم ٌعرؾ ؼٌره من المتقدمٌن استدل باألحادٌث على 

  .(2)إثبات القواعد الكلٌة فً لسان العرب

، وقد *ومن خبلل ما سبق ٌّتضح لنا أن األحادٌث النبوٌة على نوعٌن قصٌرة وطوٌلة

هذا، . حصر العلماء االحتجاج فً النوع األول المتضمن لما ثبت من األحادٌث لفظا ومعنى 

 : (3)وقد حاول المتؤخرون أن ٌعللوا هذا الرفض المزعوم وانتهوا إلى أنه ٌرجع لسببٌن

 . أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى :أحدهما 

 أنه قد وقع اللحن كثٌرا فٌما روي من األحادٌث الن كثٌرا من الرواة كانوا ؼٌر :الثانً 

عرب بالطبع، وال ٌعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن فً كبلمهم وهم ال 

ٌعلمون ذلك، وقد وقع فً كبلمهم ورواٌتهم ؼٌر الفصٌح من لسان العرب، ونعلم قطعا ؼٌر 

كـان أفصـح النــاس ، فـلـم ٌكــن لـٌـتـكلـم إال بؤفصـح الـلؽـات، وأحسـن  شــك أن رسـول 

                                                
  .130ػٍُ اٌٍغح، ِؽّٛد ػىاشح ، ص : أظز (1)
(2)

 .اٌّزظغ ٔفظٗ، اٌصفح ٔفظٙا ترصزف  
 . ِا شثد ٌفظا ِٚؼٕٝ، ِٚا شثد ِؼٕٝ دْٚ اٌٍفع : ٘ذا اٌرمظ١ُ ِٓ ؼ١س اٌشىً ٚإالّ فٕٙان آخز ٚٔٛػاٖ *
    .55-54 ، ص 2003،  (د ط) اٌما٘زج ، –االلرزاغ ، اٌظ١ٛطٟ ، اٌّىرثح اٌرٛف١م١ح ، ِصز :  أظز(3)
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 التراكٌب، وأشهرها وأجزلها وإذا تكلم بلؽة ؼٌر لؽته فإنما ٌتكلم بذلك مع أهل تلك اللؽة 

 .على طرٌق اإلعجاز، وتعلٌم هللا ذلك له من ؼٌر معلم 

والذي نحب أن نلفت النظر إلٌه أن هإالء القدماء الذٌن نسب :  ٌقول أحمد مختار عمر

إلٌهم رفض االستشهاد بالحدٌث لم ٌثٌروا هذه المسؤلة، ولم ٌناقشوا مبدأ االحتجاج بالحدٌث، 

وبالتالً لم ٌصرحوا برفض االستشهاد به، وإنما هو استنتاج المتؤخرٌن الذٌن الحظوا      

أن القدامى لم ٌستشهدوا بالحدٌث، فبنوا علٌه أنهم ٌرفضون االستشهاد به، ثم -  خطؤ–

 .حاولوا تعلٌل ذلك 

وهناك أسباب كثٌرة تحمل على الشك فً صحة ما نسب إلى األقدمٌن من رفضهم 

أنهم كانوا - إن لم ٌكن ٌقطع فعبل- االستشهاد بالحدٌث، بل هناك من الدالبل ما ٌكاد ٌقطع 

ٌستشهدون به وٌبنون علٌه قواعدهم، سواء منهم من اشتؽل باللؽة أو بالنحو أو بهما معا 

  (1):ولهذا ال ٌسع الباحث المدقق أن ٌسلم بما ادعاه المتؤخرون وسنده فً ذلك ما ٌؤتً

 .أن األحادٌث أصح سندا من كثٌر مما ٌنقل من أشعار العرب - 

أن كثٌرا من األحادٌث دون فً الصدر األول قبل فساد اللؽة على أٌدي رجال ٌحتج - 

 .بلؽتهم فً العربٌة 

أن من المحدثٌن من ذهب إلى أنه ال تجوز الرواٌة بالمعنى إال لمن أحاط بجمٌع دقابق - 

اللؽة، وكانت جمٌع المحسنات الفابقة بؤقسامها على ذكر منه فٌراعٌها فً نظم كبلمه، وإال 

فبل ٌجوز له رواٌته بالمعنى، على أن المجوزٌن للرواٌة بالمعنى معترفون بؤن الرواٌة 

باللفظ هً األولى، ولم ٌجٌزوا النقل بالمعنى إال فٌما لم ٌدون فً الكتب وفً حالة الضرورة 

فقط، وقد ثبت أن كثٌرا من الرواة فً الصدر األول كانت لهم كتب ٌرجعون إلٌها عند 

الرواٌة، وال شك أن كتابة الحدٌث تساعد على رواٌته بلفظه وحفظه عن ظهر قلب مما 

 .ٌبعده عن أن ٌدخله ؼلط أو تصحٌؾ 

هناك أحادٌث عرؾ اعتناء ناقلها بلفظها لمقصود خاص كاألحادٌث التً قصد بها بٌان - 

 .فصاحته صلى هللا علٌه وسلم ككتابه لهمدان وكتابه لوابل بن حجر، واألمثال النبوٌة 

وأما داعً أن األحادٌث فٌها ؼلط وتصحٌؾ فً بعض الرواٌات فهذا ال ٌرقى إلى حجة - 

ذلك أن األشعار التً لم ٌختلؾ اثنان فً كونها حجة إال أنك تجد فٌها الؽلط والتصحٌؾ 
                                                

  .35اٌثؽس اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌؼزب، أؼّذ ِخرار ػّز، ص :  أظز (1)
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أٌضا، وإذا كان العسكري قد ألؾ كتابا فً تصحٌؾ رواة الحدٌث، فقد ألؾ كتابا فٌما وقع 

 .من أصحاب اللؽة والشعر من التصحٌؾ 

بعض القدامى اللؽوٌٌن استشهدوا بالحدٌث فً مسابل اللؽة كؤبً عمرو بن العبلء والخلٌل - 

والكسابً والفراء واألصمعً وأبً عبٌد وابن درٌد، والصاحب بن عباد وابن فارس 

 .والجوهري والفٌروزآبادي 

ومذهبً ومذهب شٌخً :قال أبو الحسن الشاري: " ما جاء فً المزهر للسٌوطً حٌث قال- 

أبً ذر الخشنً وأبً الحسن بن خروؾ أن الزبٌدي أخل بكتاب العٌن كثٌرا لحذفه شواهد 

ولما علم بذلك االمام ابن التٌانً عمل كتابه ...القرآن والحدٌث وصحٌح أشعار العرب منه

دون إخبلل بشًء من شواهد القرآن ...وآثر فٌه بما فً العٌن من صحٌح اللؽة  (فتح العٌن)

ولم ٌكن  (العٌن )فهذا صرٌح فً أن الخلٌل كان ٌستشهد بالحدٌث فً كتابه " .(1)والحدٌث

 .الخلٌل بدعا من اللؽوٌٌن، فما صنعه الخلٌل صنعه ؼٌره من أبمة اللؽة 

 القى الشعر اهتماما كبٌرا من اللؽوٌٌن واعتبروه الدعامة األولى لهم حتى لقد :الشعر- د

تخصصت كلمة الشاهد فٌما بعد وأصبحت مقصورة على الشعر فقط، ولذلك نجد كتب 

 .الشواهد ال  تحوي ؼٌر الشعر وال تهتم بما عداه 

     فاللؽوٌون العرب احتفوا بالشعر احتفاء ال نظٌر له، ذلك أنهم وجدوا فٌه ؼاٌتهم، ففهم 

ٌتوقؾ على االطبلع الكبٌر للؽة العربٌة - عمدة دٌننا اإلسبلمً الحنٌؾ- الكتاب والسنة

ومعرفة أسرارها وخباٌاها، فكانوا إذا أشكل علٌهم لفظ لجؤوا إلى الشعر لفك ؼموضه فقد 

الشعر دٌوان العرب، فإذا خفً علٌنا الحرؾ من - : "  رضً هللا عنه–قال ابن عباس 

إذا تعاجم شًء : " ، وقال" القرآن الذي أنزله هللا رجعنا إلى الشعر فالتمسنا معرفة ذلك منه

 " .(2)من القرآن فانظروا فً الشعر فإن الشعر عربً

وقد كان اللؽوٌون ٌستشهدون بالشعر المجهول قابله إن صدر عن ثقة ٌعتمد علٌه، ولذا 

اعتبروا األبٌات التً وردت فً كتاب سٌبوٌه أصح شواهد اعتمد علٌها خلؾ بعد سلؾ مع 

أن فٌها أبٌاتا عدٌدة جهل قابلوها، وقد كان سٌبوٌه ٌحرص على إطبلق البٌت من النسبة 

فكان إذا استشهد ببٌت لم ٌذكر ناظمه، وإنما امتنع سٌبوٌه عن تسمٌة الشعراء ألنه كره أن 

                                                
  .88/ 1 اٌّش٘ز فٟ ػٍَٛ اٌٍغح ٚأٔٛاػٙا ، اٌظ١ٛطٟ ، (1)
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ٌذكر الشاعر وبعض الشعر ٌروى لشاعرٌن، وبعضه مجهول ال ٌعرؾ قابله ألنه قدٌم 

العهد به، وأما األبٌات المنسوبة فً الكتاب إلى قابلها فالنسبة حادثة بعده اعتنى بنسبتها 

نظرت فً كتاب سٌبوٌه فإذا فٌه ألؾ وخمسون بٌتا، فؤما األلؾ : " الجرمً، قال الجرمً 

  .(1)"فعرفت أسماء قابلها فؤثبتها، وأما خمسون فلم أعرؾ أسماء قابلٌها

  (2):ولقد كان من الضروري أن ٌقسم اللؽوٌون الشعراء إلى أربع طبقات هً

 .وهم قبل اإلسبلم : الشعراء الجاهلٌون- 1

 .وهم الذٌن أدركوا الجاهلٌة واإلسبلم : الشعراء المخضرمون- 2

وهم الذٌن كانوا فً صدر اإلسبلم كجرٌر والفرزدق، وآخرهم بن : الشعراء اإلسبلمٌون- 3

افتتح الشعر بامرئ :" وقال أبو عبٌدة" ختم الشعر بابن هرمة:" هرمة، قال األصمعً

 " .القٌس، وختم بابن هرمة

 .وهم من بعدهم إلى زماننا هذا كبشار وأبً نواس : المولدون- 4

والذي علٌه اللؽوٌون المحققون أن الطبقتٌن األولٌٌن ٌستشهد بشعرهما إجماعا، وإن كان من 

:       بٌنهم بعض شعراء طعن فٌهم، كعدى بن زٌد، وأبً دإاد اإلٌادي، قال األصمعً

 " .عدي بن زٌد وأبو دإاد اإلٌادي ال تروي العرب أشعارهما ألن ألفاظهما لٌست نجدٌة"

أما الطبقة الثالثة فالصحٌح جواز االستشهاد بشعرها، وقد كان أبو عمرو بن العبلء وعبد هللا 

بن أبً اسحاق الحضرمً والحسن البصري وعبد هللا بن شبرمة ٌلحنون الفرزدق والكمٌت 

وذا الرمة وأضرا بهم، وكانوا ٌعدونهم من المولدٌن، وقد كان األصمعً ٌنكر أبرق الرجل 

 : وأرعد، فلما احتج علٌه ببٌت الكمٌت 

ِزٌـ          ُد َفَما َوِعٌُدَك لًِ بَِضابِر ٌَ ا  ٌَ  (3)أَْبِرْق وأَْرِعْد 

 .لٌس بٌت الكمٌت بحّجة، إنما هو مولّد : قال 

وأما الطبقة الرابعة فالصحٌح أنه ال ٌستشهد بكبلمها مطلقا، ومنهم من أباح االستشهاد 

بكبلم من ٌوثق به منهم، ومن هإالء الزمخشري اللؽوي والنحوي المشهور الذي كان ٌرى 

االحتجاج بشعر أبً تمام وؼٌره من أبمة اللؽة ورواتها، وٌقول ردا على من سؤله كٌؾ 

                                                
(1)

    .43-42اٌثؽس اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌؼزب، أؼّذ ِخرار ػّز ، ص :  أظز
   .49-48اٌّزظغ ٔفظٗ ، ص (2)
 .132َ ،ص2000، 1ِؽّذ ٔث١ً طز٠فٟ، دار صادر،ط: د٠ٛاْ اٌى١ّد تٓ س٠ذ األطذٞ، ذػ (3)
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أجعل ما ٌنظمه بمنزلة ما ٌروٌه ٌشٌر إلى مجموع :" ٌستشهد فً الكشاؾ بشعر ألبً تمام

 . والذي تلقاه العلماء بالقبول والثقة" دٌوان الحماسة " أبً تمام المعروؾ باسم 

 : (1) تشمل الشواهد النثرٌة نوعٌن من المادة اللؽوٌة:الشواهد النثرٌة - هـ

 ما جاء فً شكل خطبة أو وصٌة أو مثل أو حكمة أو نادرة، وهذا ٌعد من آداب :أحدهما

 .العرب الهامة وٌؤخذ فً االستشهاد به مكانة الشعر وشروطه 

 ما نقل عن بعض األعراب ومن ٌستشهد بكبلمهم فً حدٌثهم العادي، دون أن :واآلخر

 .ٌتحقق له من التؤنق والذٌوع مثل ما تحقق لؤلول 

وأما كبلم العرب فٌحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق - رحمه هللا-      وقال السٌوطً

 .بعربٌتهم 

كانت قرٌش ": األلفاظ والحروؾ"      قال أبو نصر الفارابً فً أول كتابه المسمى بـ 

أجود العرب انتقاء لؤلفصح من األلفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها 

 .مسموعا، وإبانة عما فً النفس

     والذٌن عنهم نقلت اللؽة العربٌة وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربً من بٌن قبابل 

قٌس وتمٌم وأسد، فإن هإالء هم الذٌن عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعلٌهم أتكل : العرب هم

 .فً الؽرٌب وفً اإلعراب والتصرٌؾ 

  .(2)     ثم هذٌل، وبعض كنانة، وبعض الطابٌٌن، ولم ٌإخذ عن ؼٌرهم من سابر قبابلهم

 .     هذا، وقد وضح اللؽوٌون شروطا تشمل الزمان والمكان بالنسبة لهذا النوع من المادة 

     أما من ناحٌة الزمان، فقد حددوا نهاٌة الفترة التً ٌستشهد بها بآخر القرن الثانً 

الهجري بالنسبة لعرب األمصار وآخر القرن الرابع بالنسبة لعرب البادٌة، وأما المكان فقد 

ربطوه بفكرة البداوة والحضارة، فكلما كانت القبٌلة بدوٌة أو أقرب إلى حٌاة البداوة كانت 

لؽتها أفصح، والثقة فٌها أكثر، وكلما كانت متحضرة، أو أقرب إلى حٌاة الحضارة كانت 

لؽتها محل شك ومثار شبهة ولذا تجنبوا األخذ عنها وفكرتهم فً ذلك أن االنعزال فً كبد 

الصحراء، وعدم االتصال باألجناس األخرى ٌحفظ للؽة نقاوتها وٌصونها عن أي مإثر 

 .خارجً، وأن االختبلط ٌفسد اللؽة وٌنحرؾ باأللسنة 
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      ومما ٌبلحظ أن علماء اللؽة جمٌعا فً حال الرواٌة لم ٌجٌزوا االعتماد على النص 

المكتوب، وإنما استندوا أساسا على المشافهة والتلقً، وحذروا العالم من االعتماد على 

: النص المدون، وحذروا المتعلم من تلقً العلم على من ٌفعل ذلك، ومن أقوالهم المشهورة 

وهم بذلك ال ٌختلفون كثٌرا عن " . ال تؤخذوا العلم عن صحفً، وال القرآن عن مصحفً " 

المنهج الحدٌث الذي ٌعتمد على الراوي اللؽوي، وٌعتمد على الكبلم المنطوق دون 

  (1):المكتوب، ولكن قد أخذت علٌهم مآخذ فً ذلك منها

 .عدم استمرار فترة المشافهة طوال فترة الدراسة، ولجوء بعضهم الى مشافهات اآلخرٌن- 

 .تكمٌل الثؽرات بالمنطق والقٌاس ال بمعاودة المشافهة - 

 .أنهم لم ٌكونوا على حق فً ربطهم الفصاحة بالبداوة، ألن اللؽة بنت الحاجة واالستعمال - 

خلطهم الشواهد الشعرٌة بالشواهد النثرٌة، ومحاولة استخبلص قواعد عامة تجمعها مع - 

.  أنه من المعروؾ أن للشعر قواعده ونظمه الخاص الذي ٌنفرد به 
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  :ووسائل تفسٌر المعنى  وظائف المعجم (4

الوظائف  : أوال

     تإدي المعاجم مجموعة من الوظابؾ فٌها ما ٌتعلق باللفظ فً حد ذاته من وظٌفة 

  (1):صرفٌة ونحوٌة أو ما هو خارج عنها كمدى استعمال اللفظ ونوجز ذلك فً النقاط التالٌة

شرح الكلمة وبٌان معانٌها إما فً العصر الحدٌث فقط، أو مع تتبع معناها عبر العصور   - 

. (أي التطور الداللً للفظ عبر العصور )

 . (صفات األصوات )بٌان كٌفٌة نطق الكلمة - 

. بٌان كٌفٌة كتابة الكلمة - 

. تحدٌد الوظٌفة الصرفٌة للكلمة - 

. بٌان درجة اللفظ فً االستعمال، ومستواه فً سلم التنوعات اللهجٌة - 

تحدٌد مكان النبر فً الكلمة، والنبر باختصار هو إعطاء بروز معٌن ألحد مقاطع الكلمة - 

دون المقاطع األخرى، ولما كان النبر فً اللؽة العربٌة الفصحى ال ٌإدي انتقاله من مقطع 

إلى مقطع آخر إلى تؽٌٌر المعنى، فإننا نجد المعجمٌٌن العرب ٌهملون بٌان موقع النبر فً 

الكلمة وإن كنا نرى أن بٌان موضعه ضروري لمن ٌرٌد تحقٌق النطق العربً الفصٌح، كما 

. أنه ضروري بالنسبة لمن ٌرٌد أن ٌتعلم كٌفٌة النطق الحدٌث للهجات العربٌة 

     أما المعاجم األجنبٌة، وبخاصة مع اللؽات التً ٌختلؾ فٌها معنى الكلمة تبعا لموقع 

ومثال ذلك كلمة . النبر، فقد اهتمت ببٌان موقع النبر عن طرٌق عبلمة فوق المقطع المنبور

import االنجلٌزٌة فإذا وضعنا النبر على المقطع األول كانت اسما وإذا وضعناه على 

.  وؼٌرهما present . Subject :المقطع الثانً كانت فعبل ومثلها كلمات

وبالنسبة للهجات العربٌة المعاصرة فإنه البد ألي معجم لها أن ٌحدد موضع النبر فً الكلمة 

تنطق فً القاهرة بنبر األول وفً " كتب" ألنّه ٌختلؾ من منطقة إلى منطقة، فمثبل كلمة 

تنطق فً مصر بنبر األول وفً لٌبٌا بسكون " مطر" منطقة الصعٌد بنبر الثانً، وكلمة 

وهكذا  .. (2)المٌم وتشدٌد الّراء

 

                                                
 .166-165، ص االلرزاغ ، اٌظ١ٛطٟ : أظز (1)
  .166اٌّزظغ ٔفظٗ ، ص : أظز (2)
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:  (1)ثم إن المعاجم تإدي وظابؾ أخرى منها- 

شرح معانً المفردات بوضعها فً سٌاقات متعددة، فهو المصدر األساس الذي ٌؤخذ - 

بؤٌدٌنا إلى الكشؾ عن لفظة نجهل تفسٌرها، أو نرٌد معرفة معناها صحٌحا دقٌقا لنتعّرؾ 

على استعمالها، ونهتدي إلى السٌاق المناسب الذي وردت فٌه، ونقصد بالسٌاق هنا ما 

ٌصاحب اللفظ مما ٌساعد على توضٌح المعنى، وقد ٌكون التوضٌح بما ترد فٌه اللفظة من 

االستعمال، وقد ٌكون ما ٌصاحب اللفظ من ؼٌر الكبلم مفسرا للكبلم، وقد تكون العبلقة بٌن 

هذا الكبلم وبٌن شًء آخر، كبلما كان أو ؼٌر كبلم، داعٌا إلى استعمال اللفظ بالطرٌقة التً 

. السٌاق اللؽوي، واالجتماعً، والسببً: ٌستعمل بها فً اللؽة وعلٌه فإن السٌاق ثبلثة أنواع

بٌان ضبط مختلؾ الكلمات التً ال ٌظهر لنا وجه الصواب فٌها، والسٌما األسماء الجامدة - 

تخضع فاإها والمها ألحكام النحو والصرؾ، أما عٌن الفعل فتخضع  (فعل)والكلمة الثبلثٌة 

. ألحكام السماع، والمعجم هو الوعاء الذي ٌحفظ لنا ضبطه

دراسة أصوات اللؽة أو صورها التً تتعدد فٌها الصٌؽة وتختلؾ فٌها الدالالت، والمعجم - 

.   هو الذي ٌتولى توضٌح المعنى 

. ضبط أسماء األعبلم من الناس واألماكن والمدن واألنهار والجبال وما إلى ذلك - 

. التنبٌه برموز معٌنة على الفصٌح، والمعّرب والدخٌل والمولد من األلفاظ - 

. بٌان بعض مصطلحات العلوم والفنون - 

والحدٌث النبوي الشرٌؾ والشعر العربً الفصٌح . ذكر الشواهد من القرآن الكرٌم- 

. لتوضٌح المعنى 

. مساعدة المتعلم على فهم المتن التعلٌمً، من ناحٌة التركٌب والّصرؾ والصوت والكتابة- 

. ٌمّكن المتعلّم من بعض مناهج البحث حٌن ٌبحث فٌه - 

. ٌمكن المتعلّم من مجموعة من المعارؾ والمعلومات - 

. ٌقدم المعجم الحدٌث الّصور والرسوم التً تعٌن على فهم الكلمة - 

وسائل تفسٌر المعنى فً المعاجم العربٌة  : ثانٌا

     لٌس من الّسهل على اللؽوي إٌجاد معان لكلمات اللؽة فاألمر جّد معقّد، ومحاولة 

الدارسٌن والباحثٌن إٌجاد معان للمفردات هو الّسبب فً بروز بعض الظواهر اللؽوٌة مثل 
                                                

  .122اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ضٛء دراطاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س، ِؽّذ أؼّذ أتٛ اٌفزض ، ص : أظز (1)
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األضداد، المشترك اللفظً ذلك أّن الشارح أو المفّسر ال ٌجد ما ٌوضح به المعنى ؼٌر 

ال ٌمكن فصلها عن  (األلفاظ )هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الكبلم . إبراز الضّد 

. سٌاقاتها بؤي حال من األحوال حتى ٌتسنى لنا إدراك معانٌها 

     هذا، ولقد أحس العرب القدماء بهذه الفكرة من قبل أعنً الحاجة الماسة للسٌاق الذي 

" المعنى فً بطن الشاعر: "  ومبلبسات ظهورها وصدورها وقدٌما قالوا ظوردت فٌه األلفا

. فإذا عرفنا سبب الورود تجلّى لنا المعنى الدقٌق 

      والعرب قدٌما استعملوا السٌاق وسٌلة إلدراك المعانً عند معالجة أكبر نص لؽوي 

فالمفسرون على اختبلؾ مناهجهم وفرقهم كانوا , عرفته البشرٌة أال وهو القرآن الكرٌم

بحاجة ماّسة لمعرفة سبب النزول حتى ٌعطوا التفسٌر الدقٌق والمعانً الواضحة لآلٌات 

 . (1)القرآنٌة

     والناظر للؽة التً تستعملها المعاجم العربٌة لشرح األلفاظ وإلى الطرٌقة التً تستعمل 

بها ٌحّس بالحاجة إلى جهد ٌبذل لدراسة هذه اللؽة حتى ٌتم االنتفاع بالمعاجم، بما تحوي فً 

بطونها من زخم لؽوي هابل فً دراسات علمٌه هادفة، ولكن العثور علٌها ؼٌر مٌّسر 

. وخاصة فً المعاجم الكبٌرة مثل لسان العرب وتاج العروس 

  (2):وٌمكن تقسٌم وسابل تفسٌر األلفاظ فً المعاجم العربٌة إلى أقسام

تفسٌر بالمؽاٌرة  / 1

(  . فً المعنى وأصل الكلمة ) المؽاٌرة التامة  (أ

(. فً المعنى أو الصٌؽة أو فٌهما دون األصل) المؽاٌرة الناقصة  (ب

(. بٌن الحقٌقة من جهة أو المجاز من جهة أخرى) المؽاٌرة بالمجاز  (ج

تفسٌر بالترجمة  / 2

. تفسٌر الكلمة بالكلمة  (أ

.  تفسٌر الكلمة بؤكثر من كلمة (ب

. تفسٌر الكلمة بكلمة من لؽة أخرى  (ج

تفسٌر بالمصاحبة / 3

                                                
  .269، ص  (د خ)، (د ط) ٌثٕاْ ،–ػٍُ اٌٍغح، ِؽّٛد اٌظؼزاْ ، دار إٌٙضح اٌؼزت١ح، ت١زٚخ : أظز (1)
  .103-102اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ضٛء دراطاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س، ِؽّذ أؼّذ أتٛ اٌفزض، ص (2)
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تفسٌر بالسٌاق  / 4

.  السٌاق اللؽوي  (أ

.   السٌاق االجتماعً  (ب

. السٌاق السببً  (ج

التفسٌر بالصورة  / 5

وهو أن ٌشرح معنى الكلمة بذكر أخرى تؽاٌرها فً المعنى فٌتضح : التفسٌر المغاٌر/ 1

إلى هذا النوع من التفسٌر فً المعجم فً  " Weinreich" الضّد بالضد، وقد أشار األستاذ 

م، ولكّن اللؽوٌٌن العرب انتبهوا بحّسهم الدقٌق إلى 1960بحث ألقاه فً مإتمر لؽوي سنة 

هذه الناحٌة وفّسروا بها بعض ما ٌعتبره اللؽوٌون المحدثون موضع إشكال فً تفسٌره، فقد 

الحّب، : أشار بلومفٌلد مثبل إلى صعوبة تفسٌر األلفاظ المجّردة التً لٌس لها مرجع مثل

" . الحب نقٌض البؽض " ولكننا نجد تفسٌره فً لسان العرب ببساطة 

:  المغاٌرة التامة (أ

وتكون هذه المؽاٌرة كما أشرنا سابقا فً المعنى وأصل :       ٌقول محمد أحمد أبو الفرج

نقٌض، وضد، وخبلؾ، وقد تؤتً : الكلمة، وأكثر ما ٌكون التعبٌر عنها بؤلفاظ ثبلثة هً 

: فمن استعمال لفظ نقٌض ما جاء فً اللسان من تفسٌر. ، وؼٌر ونحوها "الذي ال " بعبارة 

. الحّب، والعلم، والجهل 

     فالحّب نقٌض البؽض، والعلم نقٌض الجهل، وفً مادة علم أٌضا وعلى ذلك جاء فاحش 

الجهل نقٌض : وفحشاء لما كان الفحش من ضروب الجهل، ونقٌضا للحلم، وفً مادة جهل

الحجر والنهى ضد الحمق، والنّور : العلم ومما استعملت فٌه ضد فً اللسان أٌضا، والعقل

والضٌاء، والنور ضد الظلمة، والضبللة ضّد الهدى والرشاد، والعدل ما قام فً النفوس أّنه 

. مستقٌم وهو ضد الجور، ونبلحظ أن الكلمة قد تفّسر بكلمة عربٌة أخرى ثم ٌؤتً بالضّد 

جٌل من الناس :      وأّما ما استعملت فٌه خبلؾ فمنه فً مادة عرب العرب والعرب

 . (1)معروؾ، خبلؾ العجم، وفٌها اإلبل العراب، والخٌل العراب خبلؾ البخاتً والبراذٌن

 

                                                
  .104-103اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ضٛء دراطاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س، ِؽّذ أؼّذ أتٛ اٌفزض ، ص: أظز (1)
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 وهذه المؽاٌرة إّما أن تكون فً المعنى، أو فً الصٌؽة، أو فٌهما :المغاٌرة الناقصة (ب

 (العرب)ولكّنها ال تكون فً األصل، ومما كانت فٌه المؽاٌرة للصٌؽة فقط ما جاء فً مادة 

كّل : ٌقال أعرب األعجمً إعرابا، وتعّرب تعّربا، واستعرب استعرابا: " عرب من اللسان

.         ، ومنه اإلعراب كالتعرٌب واإلعراب رّدك الرجل عن القبٌح (1)"ذلك لؤلؼتم دون الّصبً

أعربت إعرابا، وعّربت تعرٌبا، إذ أعطٌت العربان، ٌقال : (هـ207)وكذلك قال الفّراء

أعرب من كذا، وعرب وعربن وال شّك أّن المخالؾ بصورة تامة أو جزبٌه إذا وضع 

. (2)بجوار مخالفه ٌظهر معنى كّل منهما

وهذا النوع من المؽاٌرة ٌعتمد على تبٌٌن الحقٌقة من المجاز فً : المغاٌرة بالمجاز (ج

من المعجمٌن العرب بهذا الشًء (هـ538)استعماالت المادة المعجمٌة، وانفرد الزمخشري 

واسترهننً فرهنته ... قبض الرهن  " –وأساسه دلٌل على ذلك ومنه تحت مادة رهن 

: جاء فرنسً رهان: ومن المجاز... وراهنته على كذا ... ضٌعتً، ورهنتها عنده 

 . (3)..." متساوٌٌن، وإنً لك رهن بكذا ورهنته به أي أنا ضامن له 

 ولسنا نعنً هنا بلفظ الترجمة النقل من لؽة إلى أخرى دابما، فهذا ال :التفسٌر بالترجمة/ 2

ٌنطبق إالّ على الجزء الثالث من هذا النوع وهو تفسٌر كلمة بكلمة من لؽة أخرى، ولكننا 

نعنً بالترجمة فً القسمٌن اآلخرٌن أن تفّسر الكلمة بكلمة أخرى من اللؽة نفسها أو بؤكثر 

. من كلمة أخرى من اللؽة نفسها كذلك 

: التعرٌب: "  وذلك أن توضع فً تعرٌؾ الكلمة كلمة أخرى مثل:التفسٌر بكلمة واحدة  (أ

أعجم " وماء عرب كثٌر، وفً مادة عجم من اللسان كذلك ...النكاح: واإلعراب... الفحش

وأنت ترى أن  . (4)"سكت: استعجم الرجل... األخرس: األعجم... نقطه: الكتاب وعّجمه

المعجم بذلك قد أبدى نوعا من االعتراؾ بؤّن الكلمتٌن مرادفتان، ولكن وجود كلمة أخرى 

. مع المادة التً ٌفّسرها ٌضٌؾ إلى توضٌح المعنى 

 وهذا أٌضا من باب الحدٌث فً المعجم ذي اللؽة :تفسٌر الكلمة بأكثر من كلمة واحدة (ب

الواحدة، فٌجمع المادة من لؽة ثم ٌفّسرها باللؽة ذاتها، ولكن ال ٌكون هذا بمفردة واحدة وإنما 

                                                
 .6/153 (ػزب)ٌظاْ اٌؼزب ، اتٓ ِٕظٛر ، دار اٌّؼارف ،وٛر١ٔش اٌما٘زج ،ِادج  (1)
(2)

 . ترّصّزف 105اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ضٛء دراطاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س، ِؽّذ أؼّذ أتٛ اٌفزض، ص  
 .401/ 1، (ر٘ٓ) ،  ِادج 1998 ، 1 ٌثٕاْ ، ط–ِؽّذ تاطً ػ١ْٛ اٌظٛد، دار اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١زٚخ : أطاص اٌثالغح، اٌشِخشزٞ، ذػ (3)
 .108ـ6/107 (ػعُ)ٌظاْ اٌؼزب، اتٓ ِٕظٛر، ِادج  (4)
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وعرب ... علّمه العربٌة: وعّربه: " ٌكون بعبارة أطول ومن ذلك فً اللسان فً مادة عرب

وٌكون التعّرب أن ٌرجع إلى البادٌة بعد أن كان ... لسانه بالضّم، عروبة أي صار عربٌا

فالمبلحظ أن هذه العبارات جمٌعا ما هً إال ترجمة للفظ بؤلفاظ أخرى من " . مقٌما بالحضر

 . (1)اللؽة نفسها

 على الرؼم من أن المعاجم التً نتحدث عنها هنا :تفسٌر الكلمة بكلمة من لغة أخرى (ج

أحادٌة اللؽة، بمعنى أن مادة ألفاظ المعجم واللؽة التً تفسر بها هذه األلفاظ بلؽة واحدة، 

وبالرؼم من ذلك فإن هذه المعاجم تورد ألفاظا من لؽات أخرى لتشرح األلفاظ العربٌة أو 

لتذكر أصلها، وٌبدوا أّن ذلك واضح لما هو معروؾ من اتصال العربٌة على طول تارٌخها 

. بلؽات أخرى فتؤّثرت بها وأخذت أحٌانا كلمات وهذا واضح فً عصرنا بالذات 

ولقد كانت الفارسٌة أكثر لؽة اتصلت بها العربٌة، ولذلك أخذت العربٌة منها كثٌرا 

معّرب وأصله فارسً : الهنداز: " وأشارت المعاجم إلٌها فقد جاء فً اللسان فً مادة هندز

الذي ٌقدر مجاري القنً : ومنه المهندز: ٌقال أعطاه ببل حساب وال هنداز: هنداز، ٌقال

واألبنٌة إالّ أّنهم صٌروا الزاي سٌنا، فقالوا مهندس، ألّنه لٌس فً كبلم العرب زاي قبلها 

وقد تشٌر المعاجم إلى ؼٌر الفارسٌة، ومن ذلك ما جاء من اإلشارة إلى العبرانٌة " . (2)دال

ألقً إلٌنا مجال، هً جمع مجلّة ٌعنً صحفا قٌل : ومنه حدٌث أنس" ...باللسان  (جلل)فً 

هو ما تراه فً البٌت من ضوء :...والهٌول: " إنها معّربة من العبرانٌة وفً مادة هٌل

إّن : فإن قلت... دار القمر : والهالة. الشمس ٌدخل فً الكوة، عبرانٌة أورومٌة معّربة 

الهٌولى رومٌة والهالة عربٌة كانت الواو أولى به ألّن انقبلب األلؾ عن الواو وهً عٌن 

. (3)"أكثر من انقبلبها عن الٌاء كما ذهب إلٌه سٌبوٌه، والجمع هاالت

:  التفسٌر بالمصاحبة/ 3

اسم، أو فعل، أو )ٌحّدد النحو نوع الكلمة التً ٌجب أن تقع فً الموضع من الكبلم 

: ، فإذا سبل عارؾ بالنحو العربً أن ٌحّدد الكلمة التً تقع فً الموضع الخالً من(حرؾ

ال ستطاع أن ٌحّدد أّن الكلمة اسم، فإذا وضعنا أمامه مجموعة من  (إعرابا... أعرب )

األستاذ، األعجمً، الصبً، الباب، الصندوق، الكرسً، الفتاة، األستاذة، : األسماء اآلتٌة

                                                
(1)

 . ترّصّزف 108اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ضٛء دراطاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س، ِؽّذ أؼّذ أتٛ اٌفزض، ص  
  .6/4710(ٕ٘ذس)ٌظاْ اٌؼزب، اتٓ ِٕظٛر، ِادج  (2)
 .6/4738 (١ً٘)اٌّزظغ ٔفظٗ، ِادج  (3)
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الصبٌة، وسؤلناه هل ٌجوز أي من هذه األسماء فً الموضع المذكور، ألجاب بالنفً، ولعلّل 

ذلك بؤّن الثبلثة أسماء األخٌرة كل منها مإنث حقٌقً، وهذا ٌستلزم أن تلحق الفعل عبلمة 

التؤنٌث والفعل فً المثال لم تلحقه أداة التؤنٌث، أما الثبلثة التً بعدها، فكّل منها جماد وال 

هذا من جهة النحو ومن جهة . ٌعقل أن ٌستعمل الجماد فً هذا الموضع على سبٌل الحقٌقة

 قد أحّس بالتفرٌق بٌن كلمات – فً التراث العربً –قدٌما  (هـ255)اللؽة فإن الجاحظ 

بالذات تصحب أخرى دون ؼٌرها مّما قد ٌكون بمعناها، وذلك ألّن اللؽة قد تختار مصاحبة 

وقد : " كلمات بؤخرى دون ؼٌرها مما قد ال ٌحجب استعماله نحو أو معنى، قال الجاحظ

أال ترى أن هللا تبارك وتعالى . ٌستخؾ الناس ألفاظا وٌستعملونها، وؼٌرها أحق بذلك منها

لم ٌذكر فً القرآن الجوع إالّ فً موضع العقاب، أو فً موضع الفقر المدقع والعجز 

 . (1)الظاهر، والناس ال ٌذكرون السؽب وٌذكرون الجوع فً حال القدرة والسبلمة

:  التفسٌر الّسٌاق/ 4

فً علم اللؽة الحدٌث الّسٌاق مرتبط بمدرسة لندن وعرفوا بالمنهج السٌاقً، وكان زعٌم 

. هذا االتجاه فٌرث الذي وضع تؤكٌدا كبٌرا على الوظٌفة االجتماعٌة للؽة 

ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرٌة هو استعمالها فً اللؽة أو الطرٌقة التً تستعمل 

ولهذا ٌصّرح فٌرث بؤن المعنى ال ٌنكشؾ إالّ من خبلل تسٌٌق . بها أو الدور الذي تإدٌه 

معظم : "وٌقول أصحاب النظرٌة السٌاقٌة. الوحدة اللؽوٌة، أي وضعها فً سٌاقات مختلفة

وإن معانً هذه الوحدات ال ٌمكن وصفها . الوحدات الداللٌة تقع فً مجاورة وحدات أخرى

ودراسة معانً الكلمات ". أو تحدٌدها إال بمبلحظة الوحدات األخرى التً تقع مجاورة لها

تتطلّب تحلٌبل للسٌاقات والمواقؾ التً ترد فٌها، حتى ما كان منها ؼٌر لؽوي، ومعنى 

الكلمة على هذا ٌتعّدل تبعا لتعدد السٌاقات التً تقع فٌها، أو بعبارة أخرى تبعا لتوزٌعها 

  (3):وٌرى محمد أحمد أبو الفرج أن السٌاقات ثبلثة أنواع هً. (2)اللؽوي

 وقد وضح أصحاب المعاجم العربٌة هذا النوع بما اختاروا من نصوص :الّسٌاق اللغوي (أ

ذكرت فٌها الكلمة، وأول مصادر النصوص هو القرآن الكرٌم ومنه فً مادة عرب فً 

َقالَِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا قُل لَّْم ُتْإِمُنوا  :وقول هللا عّز وجلّ " اللسان عند حدٌثه عن األعراب 

                                                
(1)

  . 88 / 2،  (د خ)،  (د ط)،  (د د)اٌث١اْ ٚاٌرث١١ٓ ، اٌعاؼع ،  
   .69-68 ، ص 1998 ، 5ػٍُ اٌذالٌح، أؼّذ ِخرار ػّز ، ػاٌُ اٌىرة ، ط (2)
 . ترّصّزف 116اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ضٛء دراطاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س، ِؽّذ أؼّذ أتٛ اٌفزض، ص  (3)
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فاهلل جّل فً عبله ٌخبر عن مقالة األعراب، الذٌن دخلوا  .14/  اٌؽعزاخ  َولَِكن قُولُوا أَْسلَْمَنا

فً اإلسبلم على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم دخوال من ؼٌر بصٌرة وال قٌام بما 

آمّنا أي إٌمانا كامبل فؤمر هللا رسوله أن : ٌحب وٌقتضٌه اإلٌمان، أّنهم مع هذا ادعوا وقالوا

. " أي ال تّدعوا ألنفسكم مقام اإلٌمان ظاهرا وباطنا كامبل " قل لم تإمنوا" ٌرد علٌهم فقال  

 . (1)أي دخلنا فً اإلسبلم واقتصروا على ذلك" ولكن قولوا أسلمنا

قال . فسّماهم باألعراب .97/ اٌرٛتح  األَْعَراُب أََشدُّ ُكْفًرا َونَِفاًقا: وفً سورة التوٌة

والذي ال ٌفرق بٌن العرب واألعراب والعربً واألعرابً، ربما تحامل بما : األزهري

. ٌتؤوله فً هذه اآلٌة 

 فً كل من اللؽات الكبرى فً أٌامنا هذه عدٌد من الكتب التعلٌمٌة :السٌاق االجتماعً  (ب

تتخذ مناهج متباٌنة لتعلٌم اللؽة، ولكن المهتمٌن باللؽة تعلٌما أو دراسة ٌتفقون على أن 

أفضل طرٌقة لتعلّم اللؽة هً أن ٌعٌش طالب العلم حٌنا فً المجتمع الذي ٌتحدث اللؽة، 

والّسّر فً ذلك أن اللؽة مرتبطة بالمجتمع ارتباطا وثٌقا حتى إن اللؽوٌٌن المحدثٌن أصبحوا 

متفقٌن على أن اللؽة نشاط اجتماعً لئلنسان، ولٌست مجّرد معبر عن الفكر كما كانت 

. تعّرؾ قدٌما 

وٌمكن أن نوضح صلة اللؽة بالمجتمع ٌعرض مثال من اللهجة اللبنانٌة، فمثبل كلمة      

فً اللهجة المصرٌة، ولكن من ٌعٌش " مرحبا" قد ٌظن أن معناها مطابق لمعنى " مرحبا" 

فً المجتمع المصري والمجتمع اللبنانً ٌجد خبلفا بٌنهما ال ٌتوقؾ على االختبلؾ فً 

نطقها فً المجتمعٌن إنما ٌجد اللفظة فً لبنان تقال فً مواضع فً المجتمع اللبنانً ؼٌر 

مماثلتها فً المجتمع المصري، فاللفظة فً لبنان تكاد تكون تحٌه عامة تقال فً أي مكان، 

ثم ٌطلب ما " مرحبا" وكثٌرا ما ٌسمع المبلحظ لبلستعماالت اللؽوٌة داخبل إلى متجر ٌقول 

ٌشاء شراءه، ولكن مثل هذا ال ٌستعمل فً مصر، وتكاد الكلمة فً المجتمع المصري 

 . (2)تقتصر على استعمالها على تحٌة الضٌؾ ٌقولها المضٌؾ

 ونقصد بهذا االصطبلح ما ٌرد فً المعجم من تعلٌل الستعمال الصٌؽة :السٌاق السببً (ج

: قال األزهري" وذلك كثٌر فً لسان العرب منه مادة عرب .اللؽوٌة على ما هً علٌه 

                                                
  .954٘ـ ، ص 1426 ، 2ذ١ظ١ز اٌىز٠ُ اٌزؼّاْ فٟ ذفظ١ز والَ إٌّاْ، اٌظؼذٞ، د اتٓ اٌعٛسٞ ، ط (1)
 .  ترّصّزف 120-119اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ضٛء دراطاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س، ِؽّذ أؼّذ أتٛ اٌفزض، ص (2)
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وجعل هللا عز وجّل القرآن منزل على النبً المرسل محمد صلى هللا علٌه وسلم عربٌا، ألنه 

نسبة إلى العرب الذٌن أنزله بلسانهم، وهم النبً والمهاجرون واألنصار الذٌن صٌؽة لسانهم 

لؽة العرب، فً بادٌتها وقراها العربٌة، وجعل النبً محمدا صلى هللا علٌه وسلم عربٌا ألّنه 

 . (1)"من صرٌح العرب

 الدعوة إلى توضٌح بعض كلمات المعجم بالصورة دعوة حدٌثة، :التفسٌر بالصورة: خامسا

أخذت بها المعاجم األوربٌة حتى إننا لنجد فً األلمانٌة من ٌجعل الصورة أساسا، ترسم بدقة 

بالؽة وٌعطً كل جزء منها رقما وتذكر ألفاظ اللؽة بعد ذلك كؤنها هوامش على الصورة، 

وٌوضع كل لفظ مقابل رقم جزء الصورة الذي ٌناسبه، ولكننا فً العربٌة لم نصل إلى هذا 

 . (2)الحّد بعد

     وال نعرؾ إالّ معجمٌن فً العربٌة ٌستعمبلن الصورة 

فً المساعدة على تفسٌر اللفظ هما المنجد لؤلب لوٌس 

المعلوؾ، والمعجم الوسٌط الذي ألفته لجنة من المجمع 

ذكر عبد  (جاء فً تصدٌر المعجم )فقد . اللؽوي بالقاهرة

ألؾ مادة مشروحة، وملٌون كلمة مضبوطة  (30)أنه ٌشتمل على : " اللطٌؾ صوفً

( 600)بالشكل، مرتبة على أوابل األصول وفق الترتٌب األلفبابً المعروؾ مشفوعة بنحو 

فقد ال ٌعرؾ بعض أهل المدن صورة اللوبٌا رؼم ما قد  ٌعلمونه من " . صورة توضٌحٌة

. أن اللوبٌا  بقلة حبٌة زراعٌة سنوٌة من القرٌنات الفراشٌة، أصنافها الزراعٌة كثٌرة

  ومما ال شك فٌه أن الصورة تساعد القارئ على تصور معنى الكلمة بدقة ومهما قٌل 

من أن الشكل شًء ما معروؾ فإن المعنى ٌزداد دقة بإٌراد الصورة وخاصة فً هذه الدقة 

. (3)التً ٌوردها بها المعجم الوسٌط 

 

 

 

                                                
 .2/360 (ػزب )ذٙذ٠ة اٌٍغح، األس٘زٞ، ِادج  (1)
(2)

 . ترّصّزف 124-123اٌّؼاظُ اٌٍغ٠ٛح فٟ ضٛء دراطاخ ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س، ِؽّذ أؼّذ أتٛ اٌفزض، ص  
  اٌّؼعُ اٌٛط١ظ ،ِعّغ : ٚأظز.307،ص(د خ)، (د ط)اٌعشائز،- ِصادر اٌٍغح فٟ اٌّىرثح اٌؼزت١ح ،ػثذ اٌٍط١ف صٛفٟ ،دار اٌٙذٜ،ػ١ٓ ١ٍٍِح (3)

   http : //tbeeb.net/a-1331-htmاٌفاص١ٌٛا:ٚ.691،ص4،2004اٌٍغح اٌؼزت١ح،ِىرثح اٌشٛق اٌذ١ٌٚح،ط   
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:  المزاٌا والمالحظات على المعاجم العربٌة  (5

ال ٌخفى على الدارس اللؽوي فضل العرب األول فً العمل المعجمً، وجهودهم الكبٌرة 

المبذولة فً ذلك تشهد لهم بحسن الصنٌع، ولكن شؤن العمل اإلنسانً دابما النقص وعدم 

الكمال، وهو األمر الذي أّدى إلى تضارب اآلراء اتجاه المعاجم العربٌة، بٌن مإٌّد مولع بها 

فشرح واختصر وآخر استدرك وانتصر وعلى هذا نلخص المزاٌا والمآخذ التً سّجلها النقاد 

: اللؽوٌون على المعاجم العربٌة سٌما القدٌمة منها ونوردها فٌما ٌلً 

المزاٌا  : أوال

:       للمعاجم العربٌة عدة مزاٌا أهمها 

الحرص على جمع اللؽة من المعاجم والمصادر القدٌمة دون تجاوزها والتنافس على جمع - 

أكبر عدد من األلفاظ، فبلػ بها الفٌروز آبادي ستٌن ألؾ مدخل، وابن منظور ثمانٌن ألفا،   

.    و الزبٌدى إلى مبة وعشرٌن ألؾ مدخل 

اللسان، العباب، ):      ولعّل ما ٌنّم عن نٌتهم وهدفهم االستقصابً للمفردات أسماء مإلفاتهم

. (1)(...القاموس

:  الحرص على ضبط المواد اللؽوٌة وقد اعتمد القدماء فً ضبط اللؽة على أمور أهمها- 

:  من الناحٌة النطقٌة والشكلٌة- أ

فار فورا وفإورا بالضم، وفورانا ): الضبط بالنص والعبارة ومن أمثلة ذلك قولهم- 1-أ

 .  (2)(...جاش: محركة

لؽب لؽبا ولؽوبا ولؽوبا، كمنع وسمع ): الضبط بالوزن أو المثال ومن أمثلة ذلك قولهم- 2-أ

. (3)(أعً أشّد اإلعٌاء... وكرم

وبعاث بالعٌن المهملة وبالؽٌن المعجمة ):الضبط باإلعجام، ومن أمثلة ذلك قولهم- 3-أ

 . (4)(كؽراب، وبثلث، بقرب المدٌنة

 لقد حاول القدامى تقدٌم بعض المعلومات :من الناحٌة الصرفٌة واللغوٌة والنحوٌة- ب

:  الصرفٌة والنحوٌة واللؽوٌة التً تسهم فً فهم المعنى وتوضٌحه، ومنها على سبٌل المثال 

                                                
، 1999، 2: ِعٍح اٌٍغح اٌؼزت١ح ، اٌّعٍض األػٍٝ ٌٍغح اٌؼزت١ح تاٌعشائز، ؼالَ اٌع١الٌٟ، ٚالغ اٌّؼعُ اٌؼزتٟ اٌّؼاصز ٚآفاق اٌّظرمثً، ع (1)

 .  ترصّزف 185ص
(2)

    .482، ص(فار ) َ ، ِادج2007-٘ـ 1428، 2 ٌثٕاْ، ط–ٔصز اٌٙٛر٠ٕٟ، دار اٌىرة اٌؼ١ٍّح ، ت١زٚخ :  اٌماِٛص اٌّؽ١ظ ، اٌف١زٚسآتادٞ ، ذػ
  .161،ص(ٌغة)اٌّزظغ ٔفظٗ، ِادج  (3)
  .170 / 5، (تؼس )ذاض اٌؼزٚص، اٌشت١ذٞ، ِادج  (4)
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: تصرٌؾ األفعال وبٌان مشتقاتها ونوعها من حٌث التعّدي واللزوم كقول الجوهري- 1-ب

والمسقط مثل ... والمسقط بالفتح السقوط. سقط الشًء من ٌدي سقوطا، وأسقطته أنا )

 . (1)(...ندم: أسقطه، وسقط فً ٌده أي: وساقطة أي ...الموضع: المجلس

دع ذا أي أتركه : وقولهم):بٌان الصور ؼٌر المستعملة من األلفاظ كقول الجوهري- 2-ب

تركه، وال وادع ولكن : وأصله ودع ٌدع، وقد أمٌت ماضٌه، وال ٌقال ودعه وإّنما ٌقال

 . (2)(تارك، وربما جاء فً ضرورة الشعر، ودعه فهو مودوع على أصله

:  إفادة الدرس اللسانً العربً- ج

:  المستوى الصوتً- 1-ج

... ترتٌب الحروؾ حسب المخارج فً الجهاز النطقً وتقسٌمها إلى حلقٌة ولهوٌة وشفوٌه- 

 والمعلومات توصفات الحروؾ، الهمس والجهر واالحتكاك واالنفجار كل هذه المصطلحا

الصوتٌة أفادتها المعجمات العربٌة بٌن طٌاتها سٌما منها التً تنتمً للمدرسة الصوتٌة 

 .  (العٌن)والتً على رأسها الخلٌل ومعجمه 

:  المستوى النحوي - 2-ج

وإٌرادها فً صٌػ نحوٌة وتركٌبات . ذكر صٌػ األفعال، ماضً، مضارع، أمر، ومصدر- 

. جمٌلة إلظهار إعرابها وذكر مصادرها واشتقاقاتها وذكر آراء النحوٌٌن ومذاهبهم فً ذلك 

:  المستوى الداللً - 3-ج

إٌراد األلفاظ وذكر معانٌها ومرادفاتها وأضدادها فً بعض األحٌان وذكر تعدد دالالتها - 

إّما فً عصر واحد وإّما فً عدة عصور مع مراعاة سٌاقاتها المختلفة، وذكر ما طرأ علٌها 

من تؽٌٌر داللً مع ذكرها فً جمل وشواهد قرآنٌة وحدٌثٌة وشعرٌة إلٌضاح داللتها وذكر 

خٌب خاب : " والتمثٌل لهاته األخٌرة فً قول الزمخشري. الدالالت المجازٌة والحقٌقٌة

ٌّبه هللا، وخاب سعٌه وأمله،  . ومن هاب خاب ومن جمر أسر " والهٌبة خٌبة" الرجل، وخ

ٌّب : " ومن المجاز ال : وقدح خٌاب. وسعى فبلن فً خٌاب بن هٌاب" وقعوا فً وادي تخ

. (3)" ٌوري 

                                                
(1)

  .1132، ص (طمظ)اٌصؽاغ، اٌعٛ٘زٞ، ِادج  
  .1296، ص (ٚدع)اٌّزظغ ٔفظٗ، ِادج  (2)
  .272/ 1 ،(خاب )أطاص اٌثالغح، اٌشِخشزٞ ِادج  (3)
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هذا، ورؼم كثرة المعاجم العربٌة وتنوعها إالّ أّنك ال تكاد تبلحظ تكرارا بٌنها وال ٌكاد 

ٌؽنً كّل واحد منها عن اآلخر، فمن أراد الوقوؾ على خصابص التجمعات الصوتٌة 

وصور وتشكٌل الكلمات فعلٌه أن ٌرجع إلى معاجم الترتٌب الصوتً، وإذا أراد معجما 

. شامبل تفصٌلٌا فعلٌه الرجوع إلى تهذٌب اللؽة أو اللسان أو تاج العروس 

وإذا أراد الوقوؾ على خصابص األوزان كان علٌه الرجوع إلى معاجم األبنٌة كدٌوان 

األدب للفارابً ، وإذا أراد ربط المعانً الجزبٌة بمعنى عام ٌجمعها كان علٌه الرجوع إلى 

المقاٌٌس ألحمد بن فارس، وإذا أراد التفرٌق بٌن المعانً الحقٌقٌة والمجازٌة كان علٌه 

الرجوع إلى أساس الببلؼة للزمخشري، وإذا كان ٌدور فً دهنه مفهوم معٌن ٌرٌد أن 

ٌعرؾ ألفاظه ومصطلحاته فعلٌه الرجوع الى معاجم الموضوعات كالمخّصص البن سٌده، 

أّما إذا كان ٌرٌد البحث عن بعض األلفاظ والمصطلحات الفقهٌة فؽاٌته ٌجدها عند الفٌومً 

 . (المصباح المنٌر )فً معجمه 

إن هذه الثروة المعجماتٌة الهابلة أّثرت فً الؽربٌٌن فؤعجبوا بها وبالتفوق العربً فً هذا 

الحقٌقة أن العرب فً مجال : " بقوله" هٌود " المجال، وشهد شاهد منهم على ذلك أال وهو 

المعاجم ٌحتلون مكان المركز سواء فً ذلك الزمان أو المكان بالنسبة للعالم القدٌم أو 

" . (1)الحدٌث، وبالنسبة للشرق أو الؽرب

المالحظات  : ثانٌا

 لّما كانت المعاجم العربٌة من عمل اإلنسان، واإلنسان معرض تقصٌر ونسٌان كان وال 

:  بّد أن تظهر بعض النقابص فً هذه المعاجم نذكر منها ما ٌلً 

التً هً من - معضلة الترتٌب وبخاصة الترتٌب الداخلً، وحشو المعاجم باألعبلم- 

 والقصص واألساطٌر واالستطرادات –اختصاص كتب التراجم وقد ظهر ذاك الفن آنذاك 

ؼٌر اللؽوٌة مما ضّخم حجمها من جهة وأخرجها عن موضوعها من جهة أخرى، وال ٌسلم 

. من ذلك إال من شاء رّبك 

قال عز  (عجز)ذكر الوجوه واآلراء المختلفة وذلك نحو قول األزهري فً مادة - 

َماءِ :وجلّ  : ٌقول القابل: قال الفّراء. 22/ اٌؼٕىثٛخ  َوَما أَْنُتْم بُِمْعِجِزٌَن فًِ اأْلَْرِض َواَل فًِ السَّ

كٌؾ وصفهم هللا أنهم ال ٌعجزون فً األرض وال فً السماء ولٌسوا من أهل الّسماء 
                                                

  .344اٌثؽس اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌؼزب، أؼّذ ِخرار ػّز، ص  (1)
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معناه ما : وقال أبو إسحاق. ما أنتم بمعجزٌن فً األرض وال من فً الّسماء بمعجز: فالمعنى

. أنتم بمعجزٌن فً األرض وال فً السماء أي ال تعجزوننا هربا فً األرض وال فً السماء 

وال أنتم ولو كنتم فً : " وقول الفّراء أشهر فً المعنى، ولو كان قال: وقال أبو العباس

السماء بمعجزٌن لكان جابزا فنبلحظ أّن األزهري لم ٌكتؾ بقول الفّراء ما دام أظهر فً 

المعنى، بل أردفه بؽٌره من األقوال األخرى التً ال تكاد تضٌؾ شٌبا جدٌدا إلى المعنى 

 . (1)"المعجمً

ونحن نعلم أن اللؽة  . (2)الوقوؾ باللؽة عند الحدود االحتجاجٌة التً التزم بها القدماء- 

تساٌر الحٌاة فً حركٌتها وتجّددها ، فمثبل هناك العدٌد من المصطلحات الجدٌدة ٌومٌا، 

. واألمر قهرّي فهً أوجبتها الحاجة والضرورة 

. وجود ثؽرات فً المادة اللؽوٌة وبخاصة ما استجّد فً الحصٌلة المفرداتٌة - 

. تضّخم الثروة المفرداتٌة نتٌجة تسجٌل المهمل إلى جانب المستعمل والنص علٌه - 

. قصور التعارٌؾ والشروح وندرة األمثلة التوضٌحٌة من سٌاقات وشواهد - 

كٌفٌة نطق الكلمة باإلضافة إلى عدم : العدول عن بعض المعلومات الصوتٌة الهامة مثل- 

. شكل الكلمات المؤلوفة التً من المتوقع أن ٌلّم بها القارئ 

فتارة ٌوجد الشاهد وأخرى ال ٌوجد، وهذا فً . استعمال الشواهد بطرٌقة ؼٌر منتظمة- 

الحقٌقة لٌس من خطبهم وإنما هو راجع إلى أصل وطبٌعة اللؽة، ولكن العشوابٌة فً ترتٌب 

االحتجاج لٌس لها مبّرر، أن تبدأ مرة بالشاهد القرآنً وأخرى بالشاهد الحدٌثً أو الشعري 

. أو المثل والحكمة، فهذا من شؤنه أن ٌشوش على مرٌد المعجم 

. كثرة التوثٌق والشواهد التً تإّكد صّحة اللؽة ال تعرٌفها - 

إهمال اللؽة الوظٌفٌة والجانب االستعمالً البٌداؼوجً بما فً ذلك المعرب والدخٌل - 

والمولّد نتٌجة تركٌزها على الوجهة المعٌارٌة، والبحث عن الّصّحة فً ما جاء عن العرب 

. القدماء من اللسان الفصٌح 

قال الشاعر أو أنشدنا أو قال اآلخر : " االستشهاد باألبٌات ؼٌر المنسوبة، واالكتفاء بقولهم- 

ونحو ذلك من العبارات التً تخّل بسند الشاهد اللؽوي، ذلك أّنه ال ٌجوز االحتجاج بشعر أو 

                                                
(1)

  .340/ 1، (ػعش )ذٙذ٠ة اٌٍغح، األس٘زٞ ، ِادج  
 . ترصّزف 185ِعٍح اٌٍغح اٌؼزت١ح ،ٚالغ اٌّؼعُ اٌؼزتٟ اٌّؼاصز ٚآفاق اٌّظرمثً، ؼالَ اٌع١الٌٟ،  ص  (2)
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، خوفا أن ٌكون مولد أومن ال ٌوثق بفصاحته (الرواٌة عن المجاهٌل)بنثر ال ٌعرؾ قابله

 . (1)"على حّد قول السٌوطً

كذلك من ٌتتبع معاجم المتؤخرٌن ٌجدها تعتمد إلى حّد كبٌر على معاجم المتقدمٌن سواء - 

من ناحٌة المادة أو النظام، ومنها ما ٌتجاوز مرحلة االعتماد إلى مرحلة التقلٌد األعمى ومن 

األمثلة على ذلك اتباع ابن درٌد نظام التقلٌبات تقلٌدا للخلٌل مع طرح ابن درٌد للترتٌب 

ٌّره : الصوتً،فكتابه الجمهرة ٌصفه نفطوٌه قاببل  أّما . وهو كتاب العٌن إال أّنه قد ؼ

 . (2)االعتماد من ناحٌة المادة، فظاهرة متفشٌة فً جمٌع المعاجم العربٌة

قد )تعجٌم الحروؾ واالعتماد على ذلك دون النص علٌها بالعبارة ألنها معرضة للتصحٌؾ- 

.  وإن كان األمر من بعض المعاجم فقط  (تزول النقط بعامل الزمن

من روى فً اإلسبلم هجاء مقذعا : جاء فً الحدٌث: "      وفً تهذٌب اللؽة ٌقول األزهري

استهّل مادته المعجمٌة بالحدٌث " . (3)والهجاء المقذع الذي فٌه فحش. فهو أحد الشامتٌن

. الشرٌؾ، ومثل ذلك ٌفعل مع الشواهد القرآنٌة وهذا كثٌر عنده 

ومع وجود هذا الخلل فً الترتٌب الداخلً فإن على الباحث فً المعاجم العربٌة، عن كلمة 

أن ٌراجع المادة كلّها من أولها إلى آخرها، وال ٌكتفً بمصادفتها فً مكان واحد، فربما 

وال جرم أن هذا التخلٌط والتشوٌش فً : " ولهذا ٌقول أحمد فارس الشدٌاق . تكرّر ذكرها

. (4 )"ذكر األلفاظ لٌذهب بصبر المطلع، وٌحرمه من الفوز بالمطلوب فٌعود حابرا بابرا

فهو ٌعّد أدق منهج التزمته " المحكم"      هذا، وجدٌر بالذكر أن ننّوه بعمل ابن سٌده فً 

المعاجم اللؽوٌة العربٌة القدٌمة على الرؼم من أّنه لم ٌوّؾ بهذا المنهج وفاء تاّما لكّنه حاول 

أن ٌرّتب الكلمات ترتٌبا داخلٌا مقبوال كتقدٌم المجّرد على المزٌد، والفعل على االسم ومثل 

حٌث فصل معانً كل صٌؽة عن األخرى وقدم  (القاموس)ذلك فعل الفٌروزآبادي فً 

الصٌػ المجّردة على المزٌدة، وأخّر األعبلم مما عّده أحد الباحثٌن مٌزة تمٌزه عن سابر 

 فهو بذلك ٌكون قد تخلص من –بل نقدوا المعاجم األخرى بها - المعاجم األخرى

                                                
 . ترصّزف 185ِعٍح اٌٍغح اٌؼزت١ح ،ٚالغ اٌّؼعُ اٌؼزتٟ اٌّؼاصز ٚآفاق اٌّظرمثً، ؼالَ اٌع١الٌٟ،  ص  (1)
(2)

  .299-298اٌثؽس اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌؼزب ، أؼّذ ِخرار ػّز ، ص  
  . 213/ 1، (فؽش )ذٙذ٠ة اٌٍغح، األس٘زٞ، ِادج  (3)
  .295اٌثؽس اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌؼزب، أؼّذ ِخرار ػّز، ص  (4)
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االضطراب الذي كان ٌرؼم الباحث على قراءة المادة كلّها، كً ٌحصل على معانً الصٌؽة 

" . الجاسوس" التً ٌرٌدها، ولكنه مع هذا لم ٌسلم من النقد خاصة من جانب صاحب 

     ولعّل عذر القدامى فً هذا التخلٌط والتشوٌش هو أن اللؽة العربٌة لؽة اشتقاقٌه، وعلى 

ضوء ذلك كان همهم وتنافسهم منصبا على الترتٌب الخارجً للمداخل، فبرعوا فً ذلك 

. فتعددت طرقه ومدارسه 

     ولقد تنّبه المحدثون لخلل القدامى فً هذا الشؤن فعالجوه بوضع ضوابط للترتٌب 

والذي تم بمقتضاه  (المعجم الوسٌط)الداخلً من أبرزها المنهج الذي نهجته لجنة تؤلٌؾ 

:  (1)ترتٌب المواد المعجمٌة على النحو التالً

. تقدٌم األفعال على األسماء - 

. تقدٌم المجّرد على المزٌد من األفعال، أّما األسماء فقد رتبت ترتٌبا هجابٌا

. تقدٌم ما ٌدّل على المعنى الحّسً على ما ٌدّل على المعنى العقلً والحقٌقً على المجازي- 

. تقدٌم الفعل البلزم على المتعدي - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
                                                

  .18/ 1اٌّؼعُ اٌٛط١ظ، ِعّغ اٌٍغح اٌؼزت١ح تاٌما٘زج، : أظز (1)
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:  صفوة القول

للعرب ثروة لؽوٌة هابلة، ولعّل المعاجم أحد مظاهرها البارزة فلقد أبدع العرب األول فً 

هذا الفّن وفاقوا أقرانهم من األمم األخرى، بجمعهم لؽتهم فً معاجم ذات مناهج علمٌة من 

. شؤنها التٌسٌر على الباحثٌن أمورهم وؼاٌاتهم فً طلب األلفاظ والمعانً

معاجم موضوعات : والمتتبع للتراث المعجمً العربً ٌجد أن المعاجم على نوعٌن

 على حساب األلفاظ، لكن الملفت لبلنتباه هو *ومعاجم ألفاظ، وأسبقٌة الظهور للموضوعات

أّن معاجم األلفاظ تنوعت مناهجها تنوعا ٌنبا عن عقول مإلفٌها اإلبداعٌة فً حٌن 

انحصرت معاجم الموضوعات فً نوع واحد وما ٌمٌزها عن بعضها إالّ موضوعها فً 

. كثٌر من األحٌان

للخلٌل بن أحمد  (العٌن)ومن المقطوع به أن باكورة المعاجم اللفظٌة العربٌة هو 

على حسب مخارج )والذي كان ترتٌبه الخارجً صوتٌا  (هـ175-100)الفراهٌدي 

، والذٌن أتوا من بعده فمنهم من اقتفى أثره، ومنهم من تخلّى عنه وأبدع ؼٌره مثل (الحروؾ

، وخبلفا لهذا وذاك (التقفٌه)على أواخر األصول ( الّصحاح)حٌث رتب  (هـ393)الجوهري 

أساسه بطرٌقة األلفباء على األوابل وهناك معاجم أخرى لدٌها  (هـ538)رّتب الزمخشري 

. ترتٌبات خاّصة فذا على سبٌل الذكر ال الحصر 

أّما الترتٌب الداخلً للمداخل فالمعجمٌون العرب لم ٌعتنوا به كثٌرا ولم ٌرسموا فً ذلك 

...  منهجا واضحا، فتارة ٌبدإون بالفعل وتارة بالمصدر وهكذا 

هذا، ولقد اعتمد المعجمٌون على أنواع من االستشهاد كً ٌثبتوا وٌدعموا صحة ما 

ٌرمون إلٌه من معان، وكان فً الطلٌعة القرآن الكرٌم والقراءات القرآنٌة ثم الحدٌث النبوي 

. الشرٌؾ، فالشعر ، وكذا الشواهد النثرٌة وهذا كلّه تحت شروط وضوابط اتفقوا علٌها

ولقد صنفت المعاجم لتحقٌق وظابؾ منها أّنها تكسبنا معرفة معانً الكلمات، كما أّنها 

تزّودنا بمعلومات هامة كتحدٌد الوظٌفة الصرفٌة والصوتٌة للكلمة، كما أن المعاجم تكسب 

المتعلّم بعض مناهج وطرق البحث حٌن ٌبحث فٌها، باإلضافة إلى كثٌر من المعلومات 

. العارضة التً ترد حٌن المعالجة للمادة اللؽوٌة 

                                                
 .٘ذا ػٍٝ اػرثار اٌزطائً اٌٍغ٠ٛح ألّٔٙا ذؼذ ِؼاظُ ِٛضٛػاخ أ٠ضا ٟٚ٘ طاتمح ٌّؼاظُ األٌفاظ  *
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عانى المعجمٌون العرب فً توضٌح المعنى كما هو شؤن سابقٌهم، فمن الصعوبة بمكان 

أن تجد المعنى المناسب للفظة المراد توضٌحها، وال ٌتؤتى ذلك إال لحاذق فً اللؽة، وؼالبا 

ما ٌكون على سبٌل التقرٌب ال الدقه، وعلى هذا فبل بد من استعمال وسابل للوصول إلى 

المعنى، فكان مّما استعمل فً ذلك التفسٌر بالمؽاٌرة على اختبلؾ أنواعها، والتفسٌر 

بالترجمة وما كان فً معناها، وقد ٌلجـؤ المعجمً إلى التفسٌر بالمصاحبة أو السٌاق على 

اختبلؾ أنواعه من لؽوي أو اجتماعً أو سببً كان، كما فّسر بعضهم بالّصورة سٌما 

... المتؤخرون منهم كون األمر رهٌن التطور فً وسابل الكتابة والرسم والتصوٌر

ولّما كان اإلنسان معرض تقصٌر ظهر ذلك فً عمله فقد فات المعجمٌٌن العرب الشًء 

الكثٌر خاصة فً الترتٌب الداخلً للمداخل، فالضبط والدقة قلٌل من ُوفق إلٌهما فً المعاجم 

باإلضافة إلى ندرة االستشهاد بالصورة ألنه فً بعض األحٌان األلفاظ، ال توصل , العربٌة

للمعنى المراد تصورا، وكذلك كثرة االستشهاد عند بعضهم حٌث ٌتعّدى ما تقوم به الحاجة، 

وبالتالً هذا التكدٌس قد ٌشتت ذهن الباحث وٌؽرقه فً عوالم بعٌدة عن موضوعه ، فً 

حٌن أن الّطرؾ اآلخر منهم لم ٌؤت باالستشهاد مقارنة بؤقرانه ألي سبب كان، حتى إّن 

.  مواده بقٌت مبهمة ؼامضة 

هذا ما جاد به األقدمون، وولع به من خلفهم الناقدون شرحا وتحشٌة واستدراكا، ومالنا 

فهل من خلؾ ٌجود : إالّ أن نقّر بؤّن صنٌعهم محمود، وفضلهم مشهود، ولسان حالهم ٌقول

. بمواصلة درب أسبلفه وٌثبت أّنه موجود فً هذا المضمار 
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 دراسة وصفٌة تحلٌلٌة للقاموس المحٌط للفٌروزآبادي: الفصل الثالث 

 : لمحة عن الفٌروزآبادي وقاموسه - (1

وكنت برهة من الدهر :" مبٌنا سبب تسمٌة معجمه بالقاموس المحٌط(1)ٌقول الفٌروزآبادي

ألتمس كتابا جامعا بسٌطا ومصنفا على الفصٌح والشوارد محٌطا، ولما أعٌانً الطالب، 

شرعت فً كتابً الموسوم بـ الالمع المعلم العجاب الجامع بٌن المحكم والعباب فهما ؼّرة 

ؼٌر أنً ... ضممت إلٌها زٌادات امتألت بها الوضاب...الكتب المصّنفة فً هذا الباب 

خمنته فً ستٌن سفرا ٌعجز عن تحصٌله الّطالب، وسبلت تقدٌم كتاب وجٌز على هذا 

النظام، وعمل مفرغ فً قالب اإلٌجاز واإلحكام مع التزام وإتمام المعانً، وإبرام المبانً، 

وصرفت صوب هذا القصد عنانً، وألفت هذا الكتاب محذوؾ الشواهد، مطروح الزوابد 

معربا عن الفصح والشوارد وجعلته بتوفٌق هللا تعالى سفرا فً زفر، وأسمٌته القاموس 

هذا وٌوجد فً بعض نسخ المقلدٌن التعرض لبقٌة التسمٌة . (2)المحٌطألّنه البحر األعظم

القاموس المحٌط والقابوس الوسٌط فٌما ذهب من كالم العرب " لٌصبح العنوان كامال 

وهذا فً الحقٌقة لٌس موجودا فً النسخ الصحٌحة قال الهورٌنً إنما سّمى كتابه " شماطٌط

هذا بالقاموس المحٌط على عادته فً إبداع أسماء مإلفاته إلحاطته بلؽة العرب كإحاطة 

  بربـع المعمـورة، وقـد جمع فٌـه ستٌن ألــؾ مــادة وهــو رابــج بٌـن طــالب الـعلـم  البحـر

                                                             
.  ْٕ يغذ انذٍٚ أثٕ طبْش يؾًذ ثٍ ٚؼوٕة ثٍ إثشاْٛى ثٍ ػًش انؾٛشاص٘ انلٛشٔص آثبد٘ انهـٕ٘ انؾبكؼٙ انؼاليخ(1)

ٔنذ كٙ سثٛغ عُخ رغغ ٔػؾشٍٚ ٔعجغ يبئخ ثكبسصٌٔ َٔؾـأ ثٓب ٔؽلظ انوشآٌ انكشٚى  (انضٕء اناليغ)هبل انغخبٔ٘ كٙ 

ْٕٔ اثٍ عجغ ٔاَزوم إنٗ ؽٛشاص ْٕٔ اثٍ صًبٌ، أخز األدة ٔانهـخ ػٍ ٔانذِ ٔؿٛشِ يٍ ػهًبء ؽٛشاص ٔاَزوم إنٗ 

ّٗ ثٓب رذاسٚغٕرصبدٚش  انؼشام، كذخم ٔاعظ ٔأخز ػٍ انؾشف ػجذ هللا ثٍ ثكزبػ ْٕٔ هبضٙ ثـذاد دسط ثبنُظبيٛخ ٔٔن

ٔكضشد كضبئهّ كٛٓب، ٔكضش اٜخزٌٔ ػُّ، ٔهذ اسرؾم ثؼذ رنك إنٗ انوبْشح ٔأخز ػٍ ػهًبئٓب، ٔعبل كٙ انجالد انؾشهٛخ 

ٔانؾبيٛخ ٔدخم انّشٔو ٔانُٓذ كهوٙ عًؼب يٍ انلضالء ٔؽًم ػُٓى ؽٛئب كضٛشا، اػزُٗ ثبنؾذٚش انُجٕ٘ انؾشٚق ٔأهجم 
ب ػهًٕا يكبَزّ كٙ ْزا انؼهى كًب أٌ انًغذ عّذ ٔاعزٓذ كٙ ػهى انهـخ ككبٌ عّم  ًّ ػهّٛ انطالة يٍ كم ؽذة ٔصٕة ن

هصذِ كٙ انزؾصٛم كًٓش كّٛ إنٗ أٌ ثٓش ٔكبم يٍ ؽضش ٔؿجش، ٔهذ ثوٙ انلٛشٔص آثبد٘ كٙ صثٛذ صْبء انؼؾشٍٚ ػبيب 

 هذ رضٔط اثُخ انلٛشٔص آثبد٘ َٔبل يُّ سكؼخ ٔثشا، ٔهذ هذو يكخ يشاسا ٔعبٔس ف، ٔكبٌ األؽشفْٔٙ ثوٛخ أٚبو األؽش

ثبنًذُٚخ ٔانطبئق، ٔكبٌ ٚؾّت االَزغبة إنٗ يكخ، ٔنى ٚذخم ثهذا إال أكشيّ يزٕنٛٓب ٔثبنؾ كٙ رؼظًّٛ، ٔهبل انخضسعٙ 

ٔنوذ . كٙ ربسٚخ انًٍٛ أَّّ نى ٚضل ٔكٙ اصدٚبد يٍ ػهٕ انغبِ ٔانُلٕر ٔانؾلبػبد ٔاألٔايش ػهٗ انوضبح كٙ األيصبس

عبْذ انلٛشٔصآثبد٘ ٔكبثذ ؽزٗ ؽصم ػهٗ ْزِ انًكبَخ انشكٛؼخ كوذ أخز انؼهى ػٍ عًغ يٍ انؼهًبء يُٓى، يؾًذ ثٍ 

ٕٚعق انضٚذ٘، ٔاثٍ انوٛى، ٔاثٍ انخجبص، ٔانزوٙ انّغجكٙ، ٔانًشدأ٘ ٔؿٛشْى، ٔثوذس يب كبٌ انًغذ ؽشٚصب ػهٗ طهت 

انؼهى كبٌ ؽشٚصب ػهٗ رجهٛـّ كوذ أخز ػُّ انغًبل انًشاكؾٙ، ٔانؾبكظ ثٍ ؽغش انؼغوالَٙ انز٘ َبٔنّ انوبيٕط ٔأرٌ نّ 

، ٔيٍ عًهخ راليٛزِ َٕس انذٍٚ ثٍ انؼلٛق انًكٙ انؾبكؼٙ، "انطبسٔط" يغ انًُبٔنخ أٌ ٚشٔ٘ ػُّ عًٛغ يب ؽّشسِ كٙ 

رٕكٙ انلٛشٔص آثبد٘ هجٛم َصق نٛهخ انضالصبء . ْٔكزا كم ػبنى عهٛم رؾّذ إنّٛ انّشؽبل يٍ أكضش األهبنٛى طهجب نهؼهى ػُذِ

 ٔنّ ثضغ ٔصًبٌَٕ عُخ، ٔهذ خهّق آصبسا ْبّيخ – سؽًّ هللا –انؼؾشٍٚ يٍ ؽٕال عُخ عجؼخ ػؾش ٔصًبٌ يئخ نهٓغشح 
ثصبئش رٔ٘ انزًٛٛض كٙ نطبئق انكزبة انؼضٚض، ٔرُٕٚش انًوٛبط كٙ رلغٛش ثٍ ػجبط، ٔكزؼ : ٔػهًب ٔكٛشا كًٍ رصبَٛلّ 

انجبس٘ ثبنغٛم انلغٛؼ انغبس٘ كٙ ؽشػ صؾٛؼ انجخبس٘، ٔانصالد ٔانجؾش كٙ انصالح ػهٗ أكضم انجؾش، ٔرٓٛٛظ 

ؽزساد انزْت كٙ أخجبس يٍ : ٔاَظش. انـشاو إنٗ انجهذ انؾشاو، ٔانجهـخ كٙ رشعًخ أئًخ انُؾبح ٔانهـخ، ٔانوبيٕط انًؾٛظ 

  .129-7/126، (د د)، (د ط)رْت، اثٍ انؼًبد انؾُجهٙ، داس انلكش، 
 .انًوذيخ  . 50/ 1 انوبيٕط انًؾٛظ، انلٛشٔصآثبد٘، (2)
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ومتناولً اللؽة رواجا كبٌرا، ولعل ذلك ٌرجع الختصاره حٌث إن مصّنفه اختصره عن 

 .ستٌن سفرا اختصارا ؼٌر مخل ٌسهل على الطالب حفظه، وٌجد فٌه متناول اللؽة ضالته

لقد مدح هذا الكتاب ؼٌر واحد من العلماء األفذاذ ممن عاصروه وؼٌرهم إلى زماننا هذا 

وأورد فٌه أعارٌض مختلفة فمن ذلك ما قاله األدٌب نور الدٌن علً بن محمد بن عفٌؾ 

 : (1)المّكً المعروؾ بالعلٌفً لّما قرأ علٌه كتاب القاموس

ٌّامــــه      من بعض أبحر علمه القاموس*  مذ مّد مجد الدٌن فً أ

 سحر المدابن حٌن ألقى موسى*  ذهبت صحاح الجوهري كؤنها  

وقد استطرفت أدٌبة عصرها زٌنب بنت أحمد بن محمد الحسٌنٌة المتوفٌهبشهاره سنة 

 : إذ كتبت للسٌد موسى بن المتوكل تطلب منه القاموس (هـ1114)

 وبحق من فً الٌّم ألقى موسى*  موالي موسى بالذي سمك السما  

ًّ بعــــارة مـــردودة    واسمح بفضلك وابعث القاموس* أمنن علــــ

ونقل من خط المجد صاحب القاموس قال أنشدنا الفقٌد عماد الدٌن محمد بن الصباح 

 : (2)الصباحً لنفسه فً مدح هذا الكتاب أبٌاتا أربعة

 فعلٌه منها ما حوى قاموسها*  من رام فً اللؽة العلو على الّسهى  

 جماع شمل شتٌتها ناموســــها* مـــــؽن عــن الكتب النفسٌة كلــها  

 فً محفل للدرس فهو عروسها* فــإذا دواوٌــن العــــــلوم تجمعت 

 ملك األبمــــــة وافتدته نفوسـها*هلل مــجد الــــــــــدٌن خٌر مـإلّؾ 

ال مزٌد علٌه فً حسن االختصار : " وقال الحافظ بن حجر العسقالنً فً القاموس

 .(3)"وجموع الكلمات اللؽوٌة وكثر آخذوه عنه

ولم تقتصر شهرة القاموس المحٌط على البالد العربٌة فحسب بل تعدت ذلك إلى الؽرب 

ونخّص بالذكر أوربا كون األخٌرة لدٌها خطوط تماس مع البالد العربٌة سٌما تلك 

االحتكاكات الناجمة عن الحروب والتجارة، فالؽربٌون رؼم تخلفهم الشدٌد فً القرون 

عصور الظالم إال أنهم سرعان ما تفطنوا إلى أن العلم والمعرفة هما عماد - الوسطى

                                                             
  .36ؿ .  انوبيٕط انًؾٛظ، انلٛشٔصآثبد٘(1)
  .3ؿ . 2003، 1انغضائش، ط. يؾًذ ؽبٚت ؽشٚق ، داس انجالؽ:  رؾجٛش انًٕؽٍٛ كٙ انزؼجٛش ثبنغٍٛ ٔانؾٍٛ، انلٛشٔص آثبد٘ ، رؼ:اَظش(2)
  .50 انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔصآثبد٘، ؿ(3)
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الحضارة، لذلك اّطلعوا على تراث من سبقهم فً هذا المجال وكان التراث العربً أحد 

 .الروافد الربٌسٌة لذلك 

     هذا وقد اهتم بعض علماء اإلفرنج بالمعاجم العربٌة، وكان هذا االهتمام قد بدأ بظهور 

، ثم تعددت المعاجم (م1632)ترجمة القاموس المحٌط إلى اللؽة الالتٌنٌة فً إٌطالٌا سنة 

الثنابٌة اللؽة والعربٌة إحداهما، وقد أدى بعض كبار المستشرقٌن جهودا ضخمة واضحة فً 

المتوفى سنة " لٌن" خدمة المعجم العربً، وكان من طلٌعة هإالء المستشرق االنجلٌزي 

والذي ألؾ معجما كبٌرا طبع فً أجزاء طبعت خمسة منها، وبعد وفاته أتم  (م1876)

  .(1)المعجم بطبع المجلدات الثالثة الباقٌة

وقد ألؾ معجما لما  (م1883)المتوفى سنة " دوزي"      ومن أعالم المستشرقٌن الهولندي 

وطبع ألول مرة " الملحق المعاون أو المساعد للمعاجم العربٌة" فات المعاجم العربٌة باسم 

  .(2)بهولندا" لٌدن" فً  (م1881)سنة 

الذي (م1949)" فٌشر"      وال ٌخفى على أحد من اللؽوٌٌن جهود المستشرق األلمانً 

حٌث ألؾ معجما . تفحص ومّحص التراث المعجمً العربً فعال وصنٌعه دلٌل على ذلك 

للعربٌة اهتم فٌه بالتطور التارٌخً لأللفاظ وعالقة العربٌة بؽٌرها من اللؽات السامٌة، 

وأعتقد أن مجمع اللؽة العربٌة فً القاهرة فكر فً طبع معجم فٌشر، ثم تبٌن له أنه ٌحتاج 

  .(3)إلى جهود جدٌدة إلعداده للطبع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .210يؼغى انًؼبعى انؼشثٛخ، ٚغشٖ ػجذ انـُٙ ػجذ هللا، ؿ: اَظش(1)
 . انًشعغ َلغّ، انصلؾخ َلغٓب (2)
 .كبنوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔصآثبد٘ :  يٍ انًؼبعى انزٙ سرجذ ؽشٔكٓب ؽغت انؾشف األصهٙ األخٛش كٙ انكهًخ أٔ ؽغت انوبكٛخ(3)
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 :الترتٌب الخارجً والداخلً للقاموس المحٌط (2

وعباب  (هـ458)القاموس المحٌط مزٌج متجانس وأثر منتقى سفرٌن هما محكم بن سٌده 

وضمنته خالصة : " ... ، كما صّرح بذلك الفٌروزآبادي فً مقدمته بقوله(هـ650)الصاؼانً

كما اعتمد الفٌروزآبادي على مجموعة من المضان المعجمٌة فً . (1)"ما فً المحكم والعباب

، وتهذٌب اللؽة (هـ321)جمهرة اللؽة البن درٌد: سٌاقاته أثناء شروحه للمدخالت من مثل

، والنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث البن (هـ582)، وحواشً بن بّري (هـ370)لألزهري 

  .(2)(هـ606)األثٌر

 الترتٌب الخارجً للقاموس: أوال

نحا الفٌروزآبادي فً ترتٌب مواد القاموس المحٌط منحى الجوهري فً ترتٌب مواد 

الّصحاح، الذي اعتمد فٌه على تنسٌق المشارقة لحروؾ الهجاء، بٌد أنّه انتهج طرٌقة 

 .الترتٌب األلفبابً على أواخر األصول أو ما ٌسمى بنظام القافٌة أو التقفٌة 

لقد رّتب الفٌروزآبادي الكلمات باعتبار آخرها وأولها دون الّنظر إلى الزوابد من حروؾ 

الكلمة، وجعل كل طابفة تتحد فً حرفها األصلً األخٌر، فً باب واحد سماه باسم ذلك 

الحرؾ، فالكلمات التً آخرها همزه أصلٌة لٌست منقلبة فً باب الهمزة، والتً آخرها باء 

, جبجب: فً باب الباء، والتً آخرها تاء فً باب التاء إلى آخر حروؾ الهجاء مثال

خبخب آخرها باء وضعها فً باب الباء، وصحصح، طحطح، فً باب الحاء ؼٌر ,سبسب

أّنه جعل الكلمات المعتلة اآلخر بالواو والٌاء بابا واحدا سماه باب الواو والٌاء، والكلمات 

المنتهٌة بؤلؾ لٌنة فً الباب األخٌر وهو باب األلؾ اللٌنة، هذا عن األبواب أّما الفصول فإن 

كّل باب من األبواب السابقة ٌحوي فصوال بعدد حروؾ الهجاء بحسب ؼزارة المادة فوضع 

المتفقات فً فصل واحد سماه باسمه، فالكلمات التً أولّها دال فً فصل الّدال، والتً أولها 

جؤل، جعل، جمل، جهل، فً : مثال. ذال فً فصل الذال والتً أولها راء فً فصل الّراء 

 .(3)فصل الجٌم باب الالم

                                                             
  .56 انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔصآثبد٘ ، ؿ (1)
  .333انًذاسط انًؼغًٛخ، ػجذ انوبدس ػجذ انغهٛم ، ؿ : اَظش(2)
 . ثزصشف 28 ، ؿ 1996 ، 1 نجُبٌ، ط– انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔص آثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص، د انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد (3)
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وعلى هذا فقد اشتمل القاموس المحٌط على ثمانٌة وعشرٌن بابا لكّنه قدم باب الهاء على 

باب الواو والٌاء المدمجٌن وخالؾ ذلك فً الفصول حٌث قّدم الواو على الهاء وهً قبل 

 .الٌاء 

 :(1)"نطم إضاءة األدموس بشرح خطبة القاموس " وقال صاحب 

 ترتٌب أهل المشرق المعقوال*   قد رتب األبواب والفصوال 

 بالسٌن فالشٌن فحرؾ الّصـاد*   فــهو بعــد الّزاي فٌه بـادي 

 فالعٌن فالؽٌن فحرؾ الفــــاء* فالّضاد فالّطاء فحرؾ الّظاء  

 والــــواو واحد بإثر الهــــــاء*  فالهــاء فالٌــاء وبـاب الٌــاء 

ٌّنـــه* وبعــده بـاب الحـــروؾ اللٌنه  والعشــرة التــً تركت ب

ًّ بالٌا قبلـــــــــــــه     وماز ذا الواو بواو مثلـــــــــه*  ومٌز الٌاب

 كتب ٌو قبٌلـــــه لٌعلمـــــــــا*   وما إلى الٌاء مع الواو انتمـــى 

: هذا، وبعض المواد مستكمل الفصول الـثمانٌة والعشرٌن وبعضها سقطت منه حروؾ

فباب الّظاء سقطت منه عشرة فصول وهً التاء والثاء والذال والزاي والسٌن والصاد 

والضاد والطاء والظاء والهاء، وبعضها سقط منه سبعة فصول وهما باب الصاد والضاد 

 .الثاء والذال والّزاي والسٌن والصاد والطاء والظاء: فكالهما سقط منه فصل  

وال ٌلزم من هذا أن تكون تلك الفصول الساقطة من األبواب مفقودة فً اللؽة العربٌة بل 

قد تكون موجودة فً ؼٌر هذا الكتاب، وقد ال توجد أصال فمثال قالوا لٌس لهم كلمة عربٌة 

إن : " صحٌحة آخرها ذال وأّولها ضاد أو ظاء بل وال سٌن إال فً المعّرب ولهذا قالوا

 .(2)"األستاذ معّرب والمهندس معرب مهندز ألنهم لٌس لهم زاي قبلها دال

وٌظهر أّن الناقص من مواد القاموس هو من المهمل أو المتروك الذي لم ٌهٌؤ له وجود 

ونعنً بالمهمل هنا ما عناه الخلٌل بن أحمد، وهو أنه اللفظ الذي . بٌن الكلمات الفصاح 

ٌمكن تركٌبه من حروؾ الهجاء ولم ٌركب، ال الكلمة التً استخدمها الناس زمانا ثم أهملت 

لسبب من األسباب، وقد ذكر أبو بكر محمد بن الحسن الزبٌدي فً مختصر كتاب العٌن أن 

                                                             
نجُبٌ، - ػًبس ثٍ خًٛغٙ داس اثٍ ؽضو، ثٛشٔد:  َظى إضبءح األديٕط ثؾشػ خطجخ انوبيٕط، يؾًذ ثٍ ػجذ هللا ثٍ انؾبط إثشاْٛى انؼهٕ٘، رؼ(1)

 ،  1ط

  .28-27 ، ؿ 2005    
  .87 انوبيٕط انًؾٛظ انلٛشٔصآثبد٘ ، ؿ(2)
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 والمهمل 5.620 المستعمل منه 6.659.400عدد أبنٌة المستعمل والمهمل من الكالم هو 

6.653.780.(1) 

ومما ٌالحظ على القاموس المحٌط أّن باب األلؾ اللٌنة لم ٌخصص بما ٌنتهً باأللؾ 

الهمزة، الباء، الثاء، الفاء، : ؼٌر المهموزة أو المنقلبة عن أصل وإّنما ضم موادا أخرى مثل

الواو، الٌاء، وبعض هذه المواد كان ٌمكن أن ٌصدر بها الحدٌث عن  (بمعنى صاحب)ذو

 .أبوابها، والبعض اآلخر كان ٌمكن أن ٌدرج فً موضعه من مواد أبواب نهاٌتها 

ٌّة فً التبوٌب وفً ترتٌب مواد القاموس وفً كل باب منه  إّن أصول المادة هً المرع

ألن الواو هو الحرؾ األصلً األول لهذه الكلمة، وسماء (وخم)فكلمه تخمة ٌبحث عنها فً

، واستجار فً (وقى)ألن الهمزة األخٌر منقلبة على واو فً األصل، واتقى فً (سمو)فً

  .(2)(رأى)، وربة فً (وهب)، وهبة فً (جور)

 الترتٌب الداخلً للقاموس : ثانٌا

اهتم الفٌروزآبادي بالترتٌب الداخلً للمواد ففصل معانً كل صٌؽة من زمٌالتها فً 

االشتقاق وقدم الصٌػ المجردة على المزٌدة، أما انتظام عالج الصٌػ فٌقوم على مٌل 

المإلؾ إلى استكمال زواٌا الصٌػ التً ٌذكرها فإذا كانت الصٌؽة فعال ذكر ماضٌها 

ومضارعها ومصدرها، وإذا كانت أسماء ذكر جمعها بل جموعها وجمع جموعها أحٌانا، 

وهذان النوعان من االنتظام هما اللذان ٌمٌزان . وذكر مفردها ومذكرها ومإنثها أٌضا

 .(3)القاموس المحٌط عن بقٌة المعاجم العربٌة

وٌعتبر الفٌروزآبادي المادة الثالثٌة مقدمة فً ترتٌبها على الرباعً والخماسً وما 

وٌرتب حروفها مقدما األول فاألّول فٌذكر عكلد بعد عكد الثالثً، وقد ذكر العالمة . بعدهما

الهورٌنً، أن المإلؾ ٌراعً إتقان الرباعٌات والخماسٌات فً الضبط وترتٌب الحروؾ، 

وتقدٌم األول فاألول، وٌعتبر ذلك بالمادة الثالثٌة، فٌذكر عكلد بتقدٌم الكاؾ على الالم بعد 

إٌراد عكد الثالثً حتى ٌعرؾ أن الالم مإخرة على الكاؾ وٌذكر عكسه وهو علكد بتقدٌم 

                                                             
  .47-45/ 1 انًضْش كٙ ػهٕو انهـخ ٔإَٔاػٓب، انغٕٛطٙ، (1)
  .116 ، ؿ 1974 ، 2انًؼبعى انؼشثٛخ دساعخ رؾهٛهٛخ، ػجذ انغًٛغ يؾًذ أؽًذ، د انلكش انؼشثٙ، ط: اَظش(2)
  .91انًؼبعى انؼشثٛخ، يؾًذ ػهٙ ػجذ انكشٚى انشدُٚٙ، ؿ: اَظش(3)
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الالّم على الكاؾ بعد علد الذي عٌنه الم وهكذا، وبذلك الترتٌب ٌعرؾ مواضعه وضبط 

  . (1)حروفه

: وفٌما ٌلً أمثلة على تقدٌم الثالثً على الرباعً، وعلى ذكر الرباعً المكّرر للمادة

الجثجاث، ثم ٌعود فٌذكر جثجث على أن الفٌروزآبادي اعتبر كذلك –وتجثجث- جث

الحروؾ األصلٌة فً الكلمات، وإن أبدلت بؽٌرها قٌاسا أو سماعا دون نظر إلى الزوابد 

والعوارض فرتب علٌها المواد فً فصول وأبواب، وفق تنسٌق المشارقة، لكنه فً ترتٌب 

 .الهاء والواو والٌاء كان أقرب للمؽاربة أحٌانا 

 : هذا، واتبع الفٌروز آبادي فً القاموس مبدأ اإلٌجاز ومن مظاهره

وسبلت تقدٌم كتاب وجٌز : "... حذؾ الشواهد على اختالؾ أنواعها، ٌقول الفٌروزآبادي- 

على ذلك النظام وعمل مفرغ فً قالب اإلٌجاز واإلحكام، مع التزام إتمام المعانً وإبرام 

المبانً، فصرفت صوب هذا القصد عنانً، وألفت هذا الكتاب محذوؾ الشواهد مطروح 

 .(2)..."الزوابد

 : (3)اختار رموزا تؽنً عن تكرار كلمات كثٌرة الترداد- 

 .حذؾ أسماء الرواة واللؽوٌٌن - 

إذا ذكر صٌؽة المذكر فً االسم أو الوصؾ وأتبعه المإنث اكتفى بقوله وهً بالهاء وال - 

ٌعٌد الصٌؽة وهذا لٌس مطردا عنده فقد ٌعدل عن هذا النهج فً مثل قوله األعصم من 

 .العصماء ومثل العّم أخو األب وهً عّمة 

ندرة االستشهاد إذا ما قورن بمواد القاموس، فالقاموس ٌحوي ستٌن ألؾ مادة فً حٌن - 

شاهدا أي ما  (1390)عدد الشواهد اإلجمالً على مختلؾ أنواعها ألؾ وثالثمابة وتسعٌن

 .من مجموع مواد القاموس وهً مقسمة على النحو اآلتً% 2,31ٌقارب 

   % 34,89 شاهدا                     485: اآلٌات القرآنٌة  القرآن الكرٌم

  % 16,33 شاهدا                            227:الحدٌث النبوي الشرٌؾ 

                                                             
  .31-30انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔص آثبد٘، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص، ؿ: اَظش(1)
 .انًوذيخ  . 56 انًشعغ َلغّ، ؿ (2)
جمع : جج/ الجمع  : ج / بلدة : د / قرٌة  : ة / موضع : ع/معروؾ : م  .118المعاجم العربية دراسة تحليلية، عبد السميع محمد أحمد، ص (3)

 . جمع جمع الجمع  : ججج/ الجمع  
 فمٌم لمعروؾ وعٌن لموضـع*  وما فٌه من رمز فخمسة أحرؾ  : ونظمها فً قوله

 وللبلد الدال التً أهملت فــع*                 وجٌم لجمع ثم هاء لقرٌــــــــة 
 إشارة واوّي وٌابٌها اسمـــــــع* وفً آخر األبواب واو وٌاإهـــــا : وزاد بعضهم 
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  % 02,51 شاهدا                   35: اآلثار عن الصحابة والتابعٌن

  % 28,56 شاهدا                        397: األمثال العربٌة الجارٌة

 %17,69 شاهدا                                            246: الشعر

 : والتمثٌل التالً ٌوضح نسب االستشهاد عند الفٌروزآبادي فً القاموس المحٌط

 (2)شكل (1)شكل

 

 عدد مواد القاموس 

 

 نسبة االستشهاد

 

 

 .نسبة االستشهاد مقارنة بعدد مواد القاموس - (1)

 .نسبة االستشهاد موزعة على األنواع - (2)

نالحظ من خالل دراستنا لالستشهاد عند الفٌروزآبادي فً القاموس أن نسبته قلٌلة مقارنة 

بمواد القاموس، أّما عن أنواع االستشهاد فقد آثر القرآن الكرٌم واألمثال العربٌة الجارٌة 

 .على بقٌة األنواع، وإن كان فً الحقٌقة نوع االستشهاد تطلبه طبٌعة المادة المعالجة

 : ومن منهجه أٌضا

أنه اعتمد اعتمادا كبٌرا على معجمٌن من معاجم اللؽة العربٌة أولهما المحكم البن سٌده - (أ)

  .(1)األندلسً واآلخر العباب للصاؼانً وأضاؾ إلٌهما زوابد من عنده

العناٌة بذكر المشهور من أعالم األمكنة واألشخاص والقبابل وضبطها، وهو ٌجعل - (ب)

وحد  : " ...(حدد)ذلك فً آخر كل مادة من مواد القاموس ؼالبا كما ورد ذلك فً مادة 

: بالضم، ع وبنو الحدان بن قرٌع لكتان بطن من تمٌم منهم أوس الحدانً الشاعر، وبالضم

جبل بتٌماء، وأرض : بواسط وحدد محركة: الحدادٌة... الحسن بن حدان المحدث

  .(2)..."لكلب

                                                             
  .121انًؼبعى انهـٕٚخ انؼشثٛخ، ثذاءرٓب ٔرطٕسْب، إيٛم ٚؼوٕة، ؿ : اَظش(1)
  .300-299، ؿ (ؽذد) انوبيٕط انًؾٛظ، انلٛشٔص آثبد٘، يبدح (2)

 القرآنالكريم

 الحديث الشريف

 األثـــــر

 األمثـــال

 الشــــــعر
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 الباحث والّدارس للقاموس المحٌط ٌرى كثرة الترجمة لألعالم وبخاصة أعالم :ملحوظة* 

الصحابة والتابعٌن وتابع التابعٌن والفقهاء والمحدثٌن وٌرجع ذلك إلى نشؤة المإلؾ نشؤة 

حدٌثٌة وبالتالً عنً باألسانٌد ورجاالتها، والمحدثٌن وطبقاتهم، فما ٌفتؤ فً كّل مادة حّتى 

 .ٌترجم لعلم من األعالم وقد ٌذكر الحكم علٌهم من مثل فالن ضعٌؾ أو منكر الحدٌث 

اعتنى الفٌروزآبادي بذكر الفوابد الطبٌة فً بعض مدخالته إذا كانت نباتا فإّنه ٌشٌر - (ج)

إلى منافعها لإلنسان مما ٌإكد معرفته ببعض جوانب الّطّب العربً اإلسالمً، وهذا الذي 

 " .الجاسوس على القاموس" أشار إلٌه أحمد فارس الشدٌاق فً 

ًّ نّبهت فٌه على أشٌاء :" تصوٌب أخطاء الجوهري وأوهامه وعّبر عن ذلك بقوله- (د) ثم إن

 خالؾ الّصواب ؼٌر طاعن فٌه، وال قاصدا بذلك تندٌدا – رحمه هللا –ركب فٌها الجوهري 

واختصصت ...له وإزراء علٌه، وؼضبا منه، بل استضاحا للّصواب واسترباحا للثواب

كتاب الجوهري من بٌن الكتب اللؽوٌة مع ما فً ؼالبها من األوهام الواضحة، واألؼالط 

  .(1)"الفاضحة لتداوله واشتهاره بخصوصه واعتماد المدرسٌن على نقوله ونصوصه

الحابط ٌشٌده طاله  (شاد): " ومما أخذه الفٌروزآبادي على الجوهري قوله فً القاموس

- بالباء- من طٌن أو بالط: بالشٌد وهو ما طلً به حابط من جص ونحوه وقال الجوهري

المالط بالمٌم ألن البالط حجارة ال ٌطلى بها وإنما ٌطلى بالمالط وهو : ؼلط والصواب

  .(2)الطٌن

حرص المإلؾ على ضبط الكلمات ضبطا دقٌقا والتعوٌل فً ذلك على التمثٌل - (هـ)

 (حدد)بالكلمات الشابعة، أو بالنص على ذلك كتابة وعدم االكتفاء بضبط القلم كما فً مادة 

 .وحداد كؽراب ورمان

 .بفتح الحاء والدال : على وزن ؼراب ورمان معا، وقوله أٌضا حدد محركة أي: أي

 

 

                                                             
  .259 انجؾش انهـٕ٘ ػُذ انؼشة، أؽًذ يخزبس ػًش، ؿ(1)
  .316، ؿ (ؽبد)انوبيٕط انًؾٛظ، انلٛشٔصآثبد٘، :  اَظش(2)
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أراد الفٌروزآبادي فً القاموس أن ٌجمع الفصٌح والؽرٌب من ألفاظ اللؽة، وٌضم - (و)

شوارد الكلم، مع تبسٌط فً العرض، واختصار فً الشرح، دون أن ٌخل ذلك بالمعنى أو 

  .(1)المبنى، لذلك دّون كل ما وقع تحت علمه من فصٌح وؼرٌب اللؽة العربٌة

حرصه على اإلحاطة بمعانً اللفظ المشروح ومشتقاته ولكنه كان متمسكا بالتركٌز - (ز)

  .(2)واإلٌجاز، إلى جانب الشمول واالستٌعاب معا

ٌندرج القاموس المحٌط تحت مدرسة التقفٌة أو القافٌة أو النظام األلفبابً على أواخر 

تاج اللؽة " إمام هذه المدرسة بمعجمه - على األرجح- األصول الذي ابتدعه الجوهري

والذي نهل من معٌنه الفٌروزآبادي، وأخذ منه ما ٌعٌنه على تخطً " وصحاح العربٌة

الدروب اللؽوٌة الوعرة التً ٌتٌه فٌها من ال دلٌل له ونعم الدلٌل المّتبع، هذا من ناحٌة 

الشكل ذلك أن المضمون كان ٌتؤسى فٌه بدرجة أكبر بابن سٌده والصاؼانً فً كتابٌهما 

وضمنته خالصة ما فً العباب : " المحكم والعباب هذا إقراره بعظمة لسانه حٌث قال

 ..." .والمحكم

أّما عن الترتٌب الداخلً وبما أنه ال توجد نظرٌة عربٌة كاملة فً هذا الشؤن، تقً 

المعجمً من إحداث الخلل، والوقوع فً الّزلل، فإّن الباب مفتوح أمام إبداع األبمة اللؽوٌٌن، 

فالفٌروزآبادي أحد الشخصٌات اللؽوٌة الهامة التً حاولت وضع منهج دقٌق، وفعال كان له 

القسط الكبٌر من ؼاٌته، واألحكام النقدٌة الموجهة لإلمام وقاموسه هً من األمور التً البّد 

أن تكون، وبالتالً ال ٌنظر لها الباحث والدارس من جهة إسقاط المإلّؾ، وإنما إرادة 

 .األحسن واألفضل 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 . ثزصشف 202 يصبدس انهـخ كٙ انًكزجخ انؼشثٛخ، ػجذ انهطٛق انصٕكٙ، ؿ (1)
  .207-206انًشعغ َلغّ، ؿ (2)
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 :طرٌقته وآلٌاته فً شرح وتفسٌر المعنى(3

سبق وأن ذكرنا مشكلة المعجمٌٌن العرب مع الترتٌب الداخلً للمواد، والفٌروزآبادي 

اإلمام ال ٌستثنى من ذلك رؼم ما حاوله من استحداث الرموز التً تقٌه التكرار، وتضمن له 

االختصار، واالستفادة من التجارب السابقة فً هذا المضمار، وٌبقى اإلنسان معرض 

تقصٌر ونسٌان، لكّنه مع ذلك قدم عمال معجمٌا ال زال مذكورا، وكان سعٌه فٌه مباركا 

مشكورا، فبذل المجهود سبب بلوغ المقصود، وٌرضً المعبود جّل فً عاله وعظم فً 

 .عالً سماه 

 : ترتٌب المشتقات: أوال

فً القاموس المحٌط من مشتقات هذا الجذر ما ٌلً بعد  (ع ج م)جاء تحت المدخل

 :(1)ترتٌبها

 .والقراءة لم ٌقدر علٌها لؽلبة النعاس .      * بالضم والتحرٌك خالؾ العرب: العْجمُ * 

 .أصل الّذنب : العجم.                             * رجل وقوم أعجم * 

 .وٌضم صؽار اإلبل للذكر واألنثى .          * من ال ٌفصح كاألعجمً : واألعجم* 

 .                                     ج عجوم * واألخرس                                       * 

 نوى كّل شًء                              :وبالتحرٌك كؽراب.                                 * وزٌاد الشاعر * 

 عضه:وعجمه عجما وعجوما* والموج ال ٌتنفس فال ٌنضح ماء وال ٌسمع    * 

 .أو الكه لألكل أو للخبرة .                                            له صوت

 * ًّ  .وفالنا رازه .      * من جنسه العجم وإن أفصح : والعجم

 .والسٌؾ هّزه للتجربة . * عجم : ج* 

 ما تعقد من: والعجمة بالضم والكسر.                 * وبسكون الجٌم العاقل الممٌز * 

 .الرمل وكثره الرمل .       ذهب به إلى العجمة : وأعجم فالن الكالم* 

 .مقفل : وباب معجم كمكرم .               * نقطه كعجمه وعجّمه : والكتاب* 

 .البهٌمة : والعجماء.        * عجمت وهم : وقول الجوهري ال تقل* 

 .ال شجر بها : والرملة.                               * سكت : واستعجم* 

                                                             
ٔ انوبيٕط انًؾٛظ، ,290-288، ؿ  1997، 1يوذيخ نذساعخ انزشاس انًؼغًٙ انؼشثٙ، ؽهًٙ خهٛم، داس انُٓضخ انؼشثٛخ، ط: اَظش(1)

  .1147-1146ؿ  (ػغى)انلٛشٔصآثبد٘، 
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 .ال شجر بها : والرملة* 

 .وواد بالٌمامة * 

 الخفاش الضخم   : وكشداد* 

 .والوطواط

 .األسنان : والعواجم* 

 ورجل صلب المعجم كمقعد * 

 .أٌعزٌز النفس 

 قوة : وناقة ذات معجمة* 

 .وسمن وٌقٌهعلى الّسٌر 

 : وحروؾ المعجم أي اإلعجام* 

 .مصدركالمدخل أي من شؤنه أن ٌعجم

ألنه ال ٌجهر : وصالة النهار عجماء* 

 .فٌها 

 

 .والّصخرة الّصلبة * 

 الناقة القوٌة على الّسفر : والعجومة* 

 .  كالعجمجمة 

 .بطنان من العرب : وبنو األعجم* 

 .سٌؾ الجار : والمعجوم* 

 .وبشر بن المعلّى * 

 .وما عجمتك عٌنً منذ كذا، ما أخذتك * 

 .وجعلت عٌنً تعجمه كؤنها تعرفه * 

 إذا ضرب به : والنور ٌعجم قرنه* 

 .الشجرة ٌبلوه 

 فرس حنظلة بن أوس : وذات العجم* 

 .الّسعدي 

 * ًّ ًّ تابع . وأبو العجماء الشٌبان

 ، أي إذا طبخ التمر للدبس ٌطبخ عفوا بحٌث ال ٌبلػ (1)نهانا أن نعجم الّنوى: وفً الحدٌث* 

 .الّنوى فٌفسد طعم الحالوة 

 .أو ألّنه قوت للدواجن فال ٌنضج لبال ٌذهب طعمه * 

وحّدد طرٌقة النطق (العجم)لقد بدأ الفٌروزآبادي المشتقات تحت هذا المدخل باسم الجنس

 " .العجم" بالنص علٌها فً قوله بالضم أو التحرٌك أي 

فالبدء بالمصدر ؼٌر مطرد عند الفٌروزآبادي فً القاموس وإلٌك ما قالته حكمت : تنبٌه

فً كثٌر من األحٌان ال ٌستهل مادته بما هو أصل أللفاظ العربٌة، فقد ٌبدأ : " كشلً فواز

بؤحد المشتقات أو المعرب بدال من أن ٌبدأ بالفعل أو المصدر باعتبار أن أحدهما أصل 

                                                             
 . ،كًب عبء كٙ عٍُ أثٙ دأد ٔرٓزٚت انكًبل نهًض25908٘،سهى انؾذٚش (ْـ221)ؽذٚش يشكٕع ،يغُذ اإليبو أؽًذ ثٍ ؽُجم سؽًّ هللا (1)
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الجٌد كلٌس ضد :  كقوله فً مادةجاد–خالؾ الكوفة والبصرة - التصرٌؾ واالشتقاق

 .(1)"جٌاد، وجٌادات، وجٌابد، وجاد، ٌجود، وجودة صار جٌدا (ج)الردي،

ثم النسبة إلى ذلك االسم حتى ٌستوي فً الوصؾ بها المفرد والجمع وهو الذي ال ٌفصح 

، ثم أخذ فً سرد المعانً والدالالت األخرى لكلمة األعجمً مثل: وبٌاء النسب ًّ : األعجم

أما العجمً فهو المنسوب إلى جنس .األخرس، وزٌاد األعجمً، والموج الذي ال صوت له 

، "عجم" للداللة على الجمع، أي أن جمع العجمة هو (ج)العجم وإن أفصح وٌستخدم الرمز

 .وبذلك ٌنتهً من سرد األسماء والصفات 

أعجم وهو ٌدل على ما ٌضل علٌه الفعل : ثم ٌبدأ بعد ذلك باألفعال، فٌذكر الفعل المتعدي

وٌشٌر إلى أن الجوهري قد وهم عندما " عّجم" وكذلك المزٌد بالتضعٌؾ" عجم" المجّرد 

  .(2)"عجمت: " ال تقل: قال

وٌشرح ما ٌدل علٌه وٌذكر المصدر " استعجم: " ثم ٌنتقل إلى األفعال المزٌدة مثل

 " .ج"وٌرمز لها بالرمز " عجوم" وداللته وصٌؽة الجمع " العجم"

إلى أن الفعل متعّد " عجمه: " وٌشٌر بالهاء فً قوله" عجم" ثم ٌعود إلى الفعل المجّرد 

عجما وعجوما وهو هنا بمعنى عّض، ثم ٌذكر المعانً والدالالت : وٌؤتً بالمصدر منه

 .الحّسٌة وؼٌر الحّسٌة لهذا الفعل من االختبار والتجربة واإلؼالق وؼٌر ذلك 

لم ٌتبع : " وهنا فٌما ٌخص العودة إلى الفعل المجّرد تقول الدكتورة حكمت كشلً فواز

الفٌروزآبادي نظاما معٌنا فً ترتٌب شرحه للمواد، فهو ٌبدأ فً التفسٌر، وقبل أن ٌتمه أو 

ٌذكر معانً مشتقات المادة، ٌتعّرض لشرح مادة أخرى ثم ٌعود فٌكمل شرح األولى أو شٌبا 

منه وهكذا فال ٌكاد ٌمضً فً شرح مادة حتى ٌدعها إلى أخرى ثم ثالثة وبذلك بعثر معانً 

الكلمة الواحدة فً مواضع متباعدة، حتى إّنه لٌذكر أول المادة، أحد معانً اللفظة، ثم ٌذكر 

كمنع وضرب نزحا ونزوحا : باقٌها فً أماكن أخرى من المادة فقد قال فً أول مادة نزح

فهً نازح، ونزح ونزوح، فً البعد والببر، والنزٌح . بعد والببر استقى كؤنزحها، ونزحت

 .(3)"وهكذا قد رجع إلى الثالثً... البعٌد، ونزح القوم، نزحت آبارهم

                                                             
  .36 انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔصآثبد٘، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص، ؿ(1)
  .291-290يوذيخ نذساعخ انزشاس انًؼغًٙ انؼشثٙ، ؽهًٙ خهٛم، ؿ : اَظش(2)
  .37-36 انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔصآثبد٘، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص، ؿ (3)
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وهذا اضطراب ما فً ذلك شك، وربما فّوت على القارئ الفابدة أو شٌبا منها، أو وضع 

 .أمامه العقبات، واألجدر به أن ٌشرح مادة ال ٌنتقل عنها إلى أخرى إال بعد فراؼه منها 

العجمة، العجماء، والعواجم، والعجمة : وبعد ذلك ٌؤخذ فً سرد األسماء والصفات

وأخٌرا ال ٌنسى ذكر بعض " ٌعجم: " وٌعود إلى الفعل المضارع. والعجومة، والمعجوم 

 .األعالم من إنسان وحٌوان 

، بؽّض النظر عّما (1)ٌؽلب علٌه االنتظام (ع ج م)هذا، وترتٌب المشتقات تحت المدخل

ٌبدأ به سواء األسماء أو األفعال، وهو حرٌص على ذكر جمع كل صٌؽة وإن كانت هناك 

صٌػ أخرى ذكرها، كما حرص على ضبط النطق بالنص علٌه، حٌث نجده ٌنص على 

معجم كمكرم، كما التزم : بالتحرٌك أو بالضّم، أو ٌذكر وزنها بكلمة أشهر منها مثل: الحركة

باإلٌجاز، فحذؾ الشواهد ولم ٌبق إالّ على القلٌل منها مع أّنها أولى من األعالم التً حرص 

 .على إثباتها 

وبشكل عام فصل بٌن األسماء والصفات واألفعال، وؼالبا ما ٌبدأ بالفعل المتعدي ثم 

المزٌد والمجّرد وٌعطؾ معانً الكلمات على المعنى األول الذي ذكره إذا كان المعنى واحد 

دون تكرار الكلمة إزاء كّل معنى وبذلك لم ٌقع فً التكرار الذي وقعت فٌه المعاجم 

األخرى،والؽالب على بداٌة المشتقات فً كل مدخل المصدر ثم األسماء والصفات بصٌؽها 

وال تكاد تجد . المختلفة المزٌدة والمجّردة وإن خالؾ ذلك كثٌرا حٌث كان ٌبدأ باألفعال أوال

  .(2)لذلك تفسٌرا إال أنّه سار فً ركاب الجوهري فً الّصحاح

هناك مالحظة على الدراسات اللؽوٌة عامة، وعلى شرح المعنى خاصة، ٌحسن بنا أن 

نوردها هنا، وهً أن الدراسة اللؽوٌة تتحدث عن اللؽة باللؽة، ولم تتطور هذه اللؽة بعد 

حتى تصبح كبقٌة المقاٌٌس التً تتخذ فً الدراسات األخرى، مثل مقاٌٌس المسافة 

الثانٌة، والدقٌقة، والساعة، )، أو مقاٌٌس الزمن (الخ...الملٌمتر، والسنتٌمتر، والمتر)

أو مقاٌٌس الرطوبة والحرارة، أو حتى مقاٌٌس أبعاد األجرام الكونٌة فً  (الخ...والٌوم،

الفلك، أو ؼٌر ذلك مما تستعمله الدراسات المختلفة فً معالجة المادة التً تقع فً مٌدانها، 

                                                             
االعى هجم انلؼم أٔ انًزكش هجم انًؤَش إنٗ ؿٛش      : ٚوصذ ثّ انضجبد ػهٗ انًُٓظ انز٘ سعًّ انلٛشٔصآثبد٘ نُلغّ كٙ انوبيٕط انًؾٛظ يضال:  االَزظبو(1)

ٔيغ ْزا كئٌ انًُصق ال ٚزؾبيم     . رنك، نكٍ انًهلذ نالَزجبِ ْٕ انززثزة انز٘ ٚؾذس يٍ ؽٍٛ ٜخش خبصخ كٙ االعزٓالل ثبالعى أٔ انلؼم ٔؿٛشِ 

ّٙ كٙ صُٛؼّ ْزا ٔرنك أٌ ػصش كزبثخ انوبيٕط انًؾٛظ نى ركٍ كّٛ ثؼذ َظشٚخ ػشثٛخ كبيهخ كٙ ْزا انلٍ ؽٛش روٛذ انًؼغًٙ ٔٚزؾبكى      ػهٗ انًؼغً

  .588/ 2، (د د)، (د ط)ٔاَظش انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ، ؽغٍٛ َصبس، د يصش، .إنٛٓب ػُذ انخالف ٔانًخبنلخ 
  . 292-291 يوذيخ نذساعخ انزشاس انًؼغًٙ انؼشثٙ،  ؽهًٙ خهٛم، ؿ(2)



 الفصل الثالث                                                            دراسة وصفية حتليلية للقاموس احمليط  للفريوزآبادي

 

95 
 

 بطبٌعة مادتها، وبطبٌعة اتصالها الوثٌق باإلنسان وبالمحٌط الذي –ولعل الدراسة اللؽوٌة 

 ال ٌمكن أن تحظى بمثل هذه الدقة أبدا، ولكن الدارسٌن كثٌرا ما ٌحسون –ٌعٌش فٌه 

 .(1)بالحاجة إلى تطوٌر اللؽة التً تعالج بها اللؽة وإلى تطوٌر مصطلحاتها

والناظر فً اللؽة التً تستعملها المعاجم العربٌة لشرح األلفاظ وإلى الطرٌقة التً 

تستعمل بها ٌحس بالحاجة إلى جهد ٌبذل لدراسة هذه اللؽة حتى ٌتم االنتفاع بالمعاجم، بما 

تحوي فً بطونها من دراسات هادفة ولكن العثور علٌها ؼٌر مٌسر وخاصة فً المعاجم 

 .لسان العرب : الكبٌرة الحجم مثل

فً الحقٌقة من الصعوبة بمكان معالجة المعنى فً اللؽة العربٌة والتوفٌق بٌن عدة أمور 

تضمن عمال معجمٌا علمٌا دقٌقا، فالمعجمً ٌتعامل مع اللؽة ككابن حً ٌنمو وٌتطور، وهذا 

 .األمر ٌعقد المهمة نوعا ما لكن من أحسن السبل بلػ الؽاٌة والقصد 

 وسائل شرح وتفسٌر المعنى فً القاموس المحٌط : ثانٌا

ال شك أن التزام الفٌروزآبادي باإلٌجاز واالختصار قد أوقعه فً ؼموض شرح المعنى 

وتفسٌره، وهو ما أخذه شراح القاموس المحٌط ونقاده علٌه الذٌن رأوا فً شرحه للمعنى 

وتفسٌره قصورا وإبهاما وإٌجازا وإٌهاما، وما كان ذلك إال إلٌجاز عبارة الشرح أو العطؾ 

على تفسٌر بعٌد فً الترتٌب، ثم ازداد األمر ؼموضا بحذؾ الشواهد التً تكشؾ عن 

المعنى وتوضحه هذا وٌرجح اللؽوٌون على ؼرار الدكتور حلمً خلٌل أن الفٌروزآبادي فً 

 .ابن سٌده األندلسً " محكم" إٌجازه للقاموس متؤثر بـ 

  : (2)وفٌما ٌلً نطّبق هذا األمر على بعض مواد القاموس المحٌط

 :الشرح والتعرٌف بكلمة ضد أو خالف أو نقٌض- (أ)

وجدنا من ذلك ما درجه على رأس المشقات  (ع ج م)وإذا رجعنا للمادة المعالجة السابقة 

 .بالضّم والتحرٌك خالؾ العرب : العجم: * فً قوله

 : وقد استعمل هذه األلفاظ أعنً ضّد وخالؾ ونقٌض فً مداخل أخرى من القاموس مثل

 .ضّد العمران : الخراب* 

 .ضّد الٌابس : الّرطب* 

 .نقٌض القلة : الكثرة* 
                                                             

  .102-101انًؼبعى انهـٕٚخ كٙ ضٕء دساعبد ػهى انهـخ انؾذٚش، يؾًذ أؽًذ أثٕ انلشػ، ؿ : اَظش(1)
  .293-292انًشعغ َلغّ، ؿ  :  اَظش(2)
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 .بكسر العٌن خالؾ الّصؽر : العظم* 

 : الشرح بكلمة معروف- (ب)

 : مراعاة لالختصار مثال ذلك فً قوله (م)وقد رمز لها الفٌروزآبادي بحرؾ المٌم

 .معروؾ : الشًء* 

 .معروؾ : القثاء، بالكسر والضم* 

 .نبات معروؾ : الكم* 

 .معروؾ : الحرب* 

 وهو ما ٌؽلب على شرح المعنى المعجمً عند الفٌروزآبادي فمن :الشرح بكلمة واحدة- (ج)

 :(ع ج م)ذلك ما نجده تحت المدخل 

 .األخرس: األعجم* 

 .نقطه: وأعجم الكتاب* 

 .سكت: واستعجم* 

 .عّضه: وعجمه عجما وعجوما* 

 .البهٌمة: والعجماء* 

 .مقفل: وباب معجم* 

 .األسنان: والعواجم* 

وقد ٌبدو استخدام الشرح والتفسٌر بالكلمة الواحدة على هذا النحو ؼٌر الفت للنظر أو 

لعله ٌشبه إلى حّد كبٌر صنٌع الجوهري فً الصحاح، ؼٌر أن الفٌروزآبادي توسع فً ذلك 

كثٌرا فً جمٌع أبواب المعجم وفصوله طلبا لإلٌجاز واالختصار، فكان ٌستخدم الكلمة 

الواحدة فً الشرح ثم ٌعطؾ علٌها كلمات كثٌرة سواء على هذا المعنى الواحد أو الصٌؽة 

  .(1)الواحدة مما ٌوقع فً الؽموض واإلبهام

 :(ع ص ر)ومثال ذلك قوله فً المدخل 

الّدهر ج أعصار وعصور وأعصر والعصر الٌوم واللٌلة والعشً : مثلثة وبضمتٌن: العصر

إلى احمرار الشمس وٌحّرك والؽداة والحبس والّرهط والعشٌرة والمطر من المعصرات 

ٌّة وأعصر دخل فً العصر والمرأة بلؽت شبابها وأدركت أو دخلت فً ... والمنع والعط

                                                             
  .294: انًؼبعى انهـٕٚخ كٙ ضٕء دساعبد ػهى انهـخ انؾذٚش، يؾًذ أؽًذ أثٕ انلشػ، ؿ(1)
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الحٌض أو راهقت العشرٌن أو ولدت أو حبست فً البٌت ساعة طمثت كعّصرت فً الكّل 

 .وهكذا فً كثٌر من أبواب القاموس المحٌط وفصوله.(1)وهً معصر ج معاصر ومعاصٌر

 : الشرح بؤكثر من كلمة- (د)

وهو ما ٌؤتً فً مرتبة تالٌة للشرح بكلمة واحدة من حٌث الشٌوع فً المعجم ودابما هو 

كان ٌشرح الكلمة، فً جملة قصٌرة، :" ٌراعً االختصار تقول الدكتورة حكمت كشلً فواز

وثق، أخذ بالوثٌقة فً أمره، أي بالثقة كتوثق، : توضح معناها، ولكن على قلة، كما فً قوله

  .(2)كثٌرة العشب: وأرض وثٌقة

 :(3)(ع ج م)واألمثلة كثٌرة على الشرح بؤكثر من كلمة منها ما ورد تحت المدخل 

ًّ : األعجم*   .من ال ٌفصح كاألعجم

 .ال ٌتنفس فال ٌنضح ماء وال ٌسمع له صوت: والموج* 

 * ًّ  .من جنس العجم وإن أفصح: والعجم

 .ذهب به إلى العجمة: وأعجم فالن الكالم* 

 .أصل الّذنب: العجم* 

 .صؽار اإلبل للذكر واألنثى: وٌضم* 

 .بالضّم والكسر، ما تعّقد من الّرمل وكثرة الّرمل: والعجمة* 

 .ألّنه ال ٌجهر فٌها: وصالة الّنهار عجماء* 

 .إذا ضرب به الشجرة ٌبلوه:والثور ٌعجم قرنه* 

 : الشرح والتفسٌر بالسٌاق - (هـ)

كان لحذؾ الشواهد بؤنواعها المختلفة سواء من القرآن أو الحدٌث أو الشعر واألمثال 

وكالم العرب أثره الواضح فً اختفاء ظاهرة الشرح والتفسٌر بالسٌاق التً اطّردت فً 

المعاجم السابقة على القاموس المحٌط حتى عند الجوهري الذي اقتصر كما قال على 

 .الصحٌح من كالم العرب إال أنه لم ٌستطع حذؾ الشواهد فؤتى منها بالكثٌر 

                                                             
  .465، ؿ (ػصش) انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔص آثبد٘ ، (1)
  .35انوبيٕط انًؾٛظ  نهلٛشٔص آثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ : اَظش(2)
  .295 يوذيخ نذساعخ انزشاس انًؼغًٙ انؼشثٙ ، ؽهًٙ خهٛم ، ؿ (3)
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أما الفٌروزآبادي فقد حذؾ كّل ذلك واقتصر على الّسٌاق اللؽوي وحده دون السٌاق 

االجتماعً، فكان ؼالبا ما ٌضع الكلمة المراد شرح معناها فً جملةتكشؾ عن معناها فمن 

 :(1)(ع ج م)ذلك ما جاء تحت المدخل 

 .أعجم فالن الكالم* 

 .وناقة ذات معجمة* 

 .وصالة النهار عجماء* 

 .بنو األعجم بطنان من العرب* 

 .وما عجمتك عٌنً منذ كذا* 

 .وجعلت عٌنً تعجمه كؤّنها تعرفه* 

 : حٌث ٌقول (ردؾ)ومع ذلك فقد ٌضطّر أحٌانا إلى االستشهاد كما فعل تحت المدخل 

 :والّردفان فً قول لبٌد ٌصؾ السفٌنة* 

 ما أن ٌقوم درأها ردفان*  فالتام طابفها القدٌم فؤصبحت 

 .مالحان ٌكونان فً مإخر الّسفٌنة

 : وفً قول جرٌر * 

َبُة َوالُمِحلُّ َوَقْعَنٌب    ٌْ ْدَفانِ *   ِمْنُهْم ُعَت  (2)َوالَحْنَتَفاِن، َوِمْنُهُم الرِّر

 .قٌس وعوؾ ابنا عّتاب بن هرمً أو مالك بن نوٌرة ورجل آخر من بنً رباح بن ٌربوع

 .نجم قرٌب من النسر الواقع : والّردٌؾ* 

 .والنجم الذي ٌنوء من المشرق إذا عزب رقٌبه * 

والذي ٌجًء بقدمه بعد فوز أحد األٌسار أو االثنٌن منهم فٌسؤلهم أن ٌدخلوا قدمه فً * 

 .أقدامهم 

 .والنجم الناظر إلى النجم الطالع * 

وفً كّل ذلك اضطّر إلى استخدام الشاهد وٌشرح السٌاق الذي تستخدم فٌه الكلمة، وهو 

" عجم" عندما لم ٌجد بّدا من شرح معنى الفعل  (ع ج م)ما صنعه أٌضا تحت المدخل 

 .بمعنى شدة طبخ النوى فقال مستشهدا بالحدٌث النبوي فً ذلك 

                                                             
  .297-296يوذيخ نذساعخ انزشاس انًؼغًٙ انؼشثٙ ، ؽهًٙ خهٛم ، ؿ  (1)
 .471و،ؿ1986 ْـ ـ1406،(دط)  دٕٚاٌ عشٚش، عشٚش ثٍ ػطٛخ انخطلٙ، داس ثٛشٔد نهطجبػخ ٔانُؾش ،(2)
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نهانا أن نعجم النوى، أي إذا طبخ التمر للّدبس ٌطبخ عفوا بحٌث ال ٌبلػ : وفً الحدٌث* 

ؼٌر . الطبخ النوى فٌفسد طعم الحالوة، أو ألنه قوت الدواجن فال ٌنضج لبالّ ٌذهب طعمه 

 .أن ذلك قلٌل فً القاموس 

ولن نستطٌع أن نختم الكالم فً هذا الشؤن حّتى نتعّرض لموقؾ الفٌروزآبادي من نظرٌة 

 وذلك حٌن أثبت فً – على لسان الحال ال القال –االحتجاج، وهو موقؾ عملً ال نظري 

قاموسه الكثٌر من األلفاظ المولّدة والمعربة بل ذهب إلى أبعد من ذلك فً رفضه لهذه 

النظرٌة وعدم اعترافه بتلك الحدود والقٌود التً وضعها العلماء فً القرنٌن األول والثانً 

  .(1)حول اللؽة العربٌة

أّما عن التفسٌر أو االستشهاد بالصورة فلم ٌحفل به الفٌروزآبادي فً القاموس المحٌط 

 .كما هو شؤن سابقٌه فً المعاجم العربٌة 

هذا ما جادت به قرٌحة الفٌروزآبادي فؤبدع معجما عربٌا ممنهجا وإن اعتمد فٌه على من 

وكتابً هذا بحمد هللا تعالى صرٌح ألفً مصنؾ من الكتب الفاخرة، : " سبقه حٌث قال

إالّ أنه بحق استطاع أن ٌشق لنفسه طرٌقا فً . (2)"وسنٌح ألؾ قلمس من العٌالٌم الزاخرة

مضمار المعجمٌة العربٌة حّتى بات معجمه القاموس المحٌط أشهر من نار على علم، وقد 

 .كثر متناولوه من طالب وباحثٌن دارسٌن 

 :اصطالحات القاموس المحٌط: ثالثا

ونقسم هذه االصطالحات إلى قسمٌن أولهما اصطالحات ذكرها المإلّؾ فً مقدمة 

 :قاموسه واألخرى لم ٌذكرها وإنما استنبطت من قاموسه استنباطا

 :االصطالحات التً ذكرها المإلف فً مقدمة قاموسه (أ

 .المواد التً زادها على الجوهري مٌزها بالكتابة بالحمرة - 1-أ

عند  (ي)والٌاء (و)التنبٌه على المواد الواوٌة والٌابٌة اآلخر بؤن ٌرسم حرفً الواو - 2-أ

( الرإٌا( )ي: " )وفً رأى ٌقول (...رسا رسوا ورسوا (و): ٌقول" رسا" ذكرها ففً مادة 

                                                             
 . ثزصّشف 298-297يوذيخ نذساعخ انزشاس انًؼغًٙ انؼشثٙ ، ؽهًٙ خهٛم، (1)
انجؾش انكضٛش انًبء، ٔانشعم انخٛش انًؼطبء ٔانغٛذ انؼظٛى ٔانشعم انذاّْٛ انًُكش انجؼٛذ انـٕس، انؼٛبنٛى عًغ ػٛهى ْٕٔ :  عُٛؼ أ٘ َزٛغخ، ههًظ (2)

  .  35ٔاَظش انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔصآثبد٘، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ . انًًزذح انًشرلؼخ: أٚضب انجؾش، انضاخشح
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: ٌو: النظر بالعٌن والقلب، وإذا وردت المادة الواحدة بالواو وبالٌاء معا نّبه علٌها كذلك مثل

  .(1)"ندا القوم ندوا أي اجتمعوا وندا الشًء تفرق

. بابع، جابل ال ٌذكر من جموعه ما خرج عن القٌاس: اسم الفاعل المعتل العٌن مثل- 3-أ

ومنها أنً ال أذكر ما جاء من جمع الفاعل المعتل العٌن : "...ٌقول الفٌروز آبادي فً مقدمته

إالّ أن ٌصح موضع العٌن منه كجولة وخولة، وأّما ما جاء منه معتال كباعة  (فعلة)على 

  .(2)"وسادة فال أذكره ال ّطراده

إذا ذكر المصدر مجّردا أو الفعل الماضً وحده فالمضارع بالضم كٌكتب ما لم ٌمنع - 4-أ

منه مانع، وإذا ذكر الماضً وأتبعه المضارع من ؼٌر تقٌٌد وال وزن فهو على مثال 

ما لم ٌمنع منه مانع، وقد ذكر المإلؾ أنه رأى رأي أبً زٌد فٌما إذا جاوزت " ضرب"

بالفتح، فؤنت فً  (فعل)المشاهٌر من األفعال التً ٌجًء ماضٌها االصطالحً على 

 مخٌر بٌن أن تقول ٌفعل أو ٌفِعل بكسرها – وعّبر عنه بالمستقبل أو اآلتً –مضارعه 

وإذا ذكرت المصدر مطلقا، أو الماضً بدون اآلتً وال : " وٌقول الفٌروزآبادي بهذا الّصدد

على أنً " ضرب"مانع فالفعل على مثل كتب، وإذا ذكرت آتٌه بال تقٌٌد فهو على مثل 

 .(3)"أذهب إلى ما قال أبو زٌد 

كل كلمة عراها وجّردها عن الضبط فإّنها بالفتح أي بفتح أولها وسكون ثانٌها ما لم - 5-أ

وكل كلمة عّرٌتها عن : " ٌكن قد اشتهر بؽٌر الفتح اشتهارا واضحا، ٌقول الفٌروزآبادي

الضبط فإنها بالفتح إال ما اشتهر بخالفه اشتهارا رافعا للنزاع، وما سوى ذلك قٌدته بصرٌح 

  .(4)"الكالم

ما جاء على فعال من أسماء األدواء كالسعال كالزحار، واشتهر بالضم بال قاعدة كثٌر - 6-أ

 .كرمح ولجة 

لبلدة، : لقرٌة، د: لموضع، ة: لمعروؾ، ع: م: رمز لأللفاظ الكثٌرة التداول باألحرؾ- 7-أ

، كما ٌستؽنً (صٌؽة منتهى الجموع).جمع جمع الجمع : جمع الجمع، ججج: جمع، جج: ج

                                                             
  .118 انًؼبعى انؼشثٛخ دساعخ رؾهٛهٛخ، ػجذ انغًٛغ يؾًذ أؽًذ، ؿ (1)
  .576/  2انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ ، ؽغٍٛ َصبس ، : ٔاَظش  . 56 انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔصآثبد٘ ، ؿ  (2)
 . انًشعغ َلغّ ،انصلؾخ َلغٓب (3)
  .577/ 2 انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ ، ؽغٍٛ َصبس ، (4)
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العم أخو األب وهً : وهً بهاء مثل: " عن ذكر صٌؽة المإنث بعد ذكر المذكر حٌث ٌقول

   .(1)"عمة

 االصطالحات التً حواها القاموس ولم ٌصرح بها المإلف (ب)

باب الباء فإّنه ٌبدأ : ترتٌب أول و وسط الكلمات على حروؾ المعجم، فإذا قال مثال- 1-ب

بفصل الهمزة، وٌؤتً بحروؾ الوسط على الترتٌب، فالهمزة فً الوسط مهملة فٌؤتً بالباء 

األب أي مشددة الباء وهو المرعى ثم األتب بالفوقٌة، ثم األثب بالمثلثة إلى آخر : فٌقول

 .الحروؾ وهو األٌب بالتحتٌة وهكذا فً كّل باب وهو فعل الجوهري فً الصحاح 

عند إٌراده المصدر ٌقدم المقٌس منه أوال، ثم ٌذكر ؼٌره فً الؽالب، وقد ٌهمل أحٌانا - 2-ب

 . الجمع المقٌس اعتمادا على الشهرة، كما ٌقدم الصفات المقٌسة أوال ثم ٌردفها بؽٌرها

ٌذكر أحٌانا للكلمة وزنٌن متحدٌن فٌظن من ال معرفة له بؤسرار األلفاظ وال - 3-ب

: باصطالح الحّفاظ أن ذلك تكرار، ولٌس فٌه فابدة، وأقر بها أنه أحٌانا ٌزن الكلمة الواحدة بـ

زفر وصرد وكالهما مشهور بضم أوله وفتح ثانٌه، فٌظهر أنه تكرار وهو ٌشٌر بالوزن 

األول إلى أّنه علم، فٌعتبر فٌه المنع من الّصرؾ كزفر، وبالثانً إلى أّنه جنس لم ٌقصد منه 

تعرٌؾ فٌكون نكرة فٌصرؾ كصرد، وٌؤتً بؤلفاظ ٌزنها بسحاب وقطام وثمان، وواسع 

 .االّطالع ال ٌخفى علٌه شًء من تلك األوزان 

استعمال لفظ التحرٌك ومحركا فً ما ٌكون بفتحتٌن كجبل وفرج وإطالق الفتح أو - 4-ب

الضم أو الكسر على مفتوح األول فقط، أو مضموم األول، أو مكسور األول فقط، وهو 

اصطالح الكثٌر من اللؽوٌٌن كما ٌعرؾ بالوقوؾ على مصنفاتهم، وأما مفتوح األول فقط 

 .(2)فٌعّبرون عنه بالساكن والمسّكن" حرب"و" فلس" كـ

ٌذكر االسم بؽٌر ضبط اتكاال على الشهرة ثم ٌعطؾ على مقدر كقوله الجص وٌكسر - 5-ب

 .أنه بالفتح أصال وقد ٌكسر : أي

قد ٌذكر الكلمة فً بابٌن نظرا لقولٌن أو لؽتٌن فٌهما، ومن ذلك ما ٌذكره فً المهموز - 6-ب

ثم ٌعٌده فً المعتل وقد ٌذكر الكلمة فً فصلٌن من الباب، كالصراط والسراط نظرا لقولٌن 

بؤصالة كل منهما، وإن صرح فً أحد الموضعٌن باألصالة فهو ؼٌر صارؾ النظر عن 

                                                             
  .118انًؼبعى انؼشثٛخ دساعخ رؾهٛهٛخ ، ػجذ انغًٛغ يؾًذ أؽًذ، ؿ :  اَظش(1)
  .17-16 انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔ آثبد٘ ، ؿ (2)
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القول الضعٌؾ، وتارة ٌذكر الكلمة فً موضعٌن من الفصل الواحد نظرا للقول بؤن أحد 

ذكره فً فصل الفاء المتلوة بالجٌم على أّن " الفنجل" حروفها زابد وللقول باألصالة كما فً 

  .(1)النون زابدة، ثم أعاده فً الفاء والنون على القول بؤصالتها

ثالث الكلمة الرباعٌة تابع فً الضبط ألولها عند اإلطالق كما فً طحلب، أما إذا كان - 7-ب

 .ؼٌر ذلك كدرهم وجندب فٌنبه علٌه لقلته 

آنثت المرأة إٌناثا، : إذا أتبع الفعل الماضً المهموز الفاء ٌكون الفعل على أفعل كقوله- 8-ب

 .فالهمزة فً أوله ممدودة 

 .ٌطلق الضم فً الفعل الماضً وٌرٌد به المبنً للمجهول وتارة ٌقول كعنً - 9-ب

: فً مثل (ؼٌر المجرى)قد ٌعّبر عن المنصرؾ بالمجرى وعن ضّده بضده - " 10-ب

  .(2)"وذكرته ذكرا ؼٌر مجراة: علم للنساء وقد ٌجرى وٌقول: قطام

التثلٌث فً األسماء فً أولها وفً األفعال لوسطها، فتجًء الحركات الثالث - 11-ب

والمراد بالوسط العٌن، فإن الضبط فً األفعال من حٌث هً إنما ٌنصرؾ للعٌن، إال فً 

الفعل الماضً، وٌستثنً من كون ضبط األسماء بؤولها المفعلة فإن ضبطها ٌرجع إلى عٌن 

الكلمة كالراء فً مؤربة ومثل المفعلة للوصؾ إذا كان محتمال لبناء الفاعل وبناء المفعول، 

وقل فٌه الفتح فهو ٌرجع إلى العٌن ال إلى أوله أي إنه اسم مفعول وإذا قال بالكسر فٌكون 

على بناء الفاعل فمن ذلك اجرأّشت اإلبل فهً مجرأّشة بالفتح، فمراده فتح الهمزة أي على 

صٌؽة اسم المفعول، وكذا قوله المستهزأ بالشًء بالفتح المولع به مراده فتح التاء التً هً 

 .  عٌن الكلمة كما هو ظاهر 

إذا قٌد كلمة وضبطها فً أول المادة، أو فً أثنابها، ثم أعادها بعد فً تلك المادة - 12-ب

: " بمعنى آخر سوى فصل بٌنهما بكالم أم ال فإنه ٌعتبر فٌها التقٌٌد األول كقوله

وؼزوة ذات السالسل : " ثم قال بعد كالم" . السلسلكجعفر الماء العذب، كالّسالسل بالضم

وقد صّرح بضم الموضع . فالسٌن األولى مضمومة فً الموضعٌن " هً وراء وادي القرى

  .(3)"مجمع البحار" الثانً فً 

                                                             
  .1054-1053، ؿ  (كغم)انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔآثبد٘، (1)
  .19 انًشعغ َلغّ ، ؿ (2)
  .41 ، ؿ  1994 ، 1ثٛشٔد ، ط- إثشاْٛى انغبيشائٙ ، د انغٛم:  كهك انوبيٕط، ػجذ انوبدس انؾغُٛٙ ، رؼ: اَظش(3)
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 : (1)قال ابن الحاج إبراهٌم العلوي

 وبعد ذاك بمعان فّسرا*   وإن بوجهٌن أتى أو أكثرا   

 ثم أعاده لمعنى آخـــرا*   واللفظ إن ضبطه وفّســرا    

ًّ موضع - 13-ب فهو ٌزن االسم باالسم، والمصدر بالمصدر، والفعل بالفعل، فقوله بك

، وزنهما فعٌل، فال ٌتوهم أّنه وزن  ًّ المصدر على وزن فعل " برضا"االسم " بلى"كرض

ًّ ". " شرب" بكسر ففتح، وال بماض على وزن  إذا كان اسما ال ٌكون وزنه إال " فرض

 .(2)"شرب" هما فعالن بزنة " كرضً" الّنار " صلً"فعٌل، وقوله 

إذا كان فً الكلمة حرؾ أصلً، وهو من جنس حروؾ الزٌادة، وكانت رباعٌة - 14-ب

تجوز زٌادته، فإنه ٌزنها بكلمة ٌقابل ذلك الحرؾ فٌها حرؾ لٌس من حروؾ الزٌادة 

وإذا كان فٌها حرؾ مزٌد، فإنه ٌزنه بكلمة ٌقابل ذلك الحرؾ . كخندؾ فإنه ٌزنه ٌزبرح

  .(3)مثله فً الزٌادة

إذا ذكر الماضً ثالثٌا، وأعاده بواو العطؾ بحٌث ٌحتمل أنه ثالثً مخفؾ، وأنه - 15-ب

 .داد الطعام ودّود : رباعً مشدد، فإنه رباعً مشّدد نحو

من خالل الترتٌب الداخلً للقاموس المحٌط وما ٌتعلق به ٌبدواهتمامالفٌروزآبادي باللؽة 

فإن للعلم رٌاضا وحٌاضا، خمابل وؼٌاضا وطرابق : " العربٌة وعلومها واضحا حٌث ٌقول

وإن بٌان ... وإن علم اللؽة هو الكافل بإبراز أسرار الجمٌع...وشعابا، وشواهق وهضابا، 

الشرٌعة لما كان مصدره لسان العرب، وكان العمل بموجبه ال ٌصح إال بؤحكام العلم 

بمقدمته، وجب على روام العلم وطالب األثر أن ٌجمعوا عظم اجتهادهم واعتمادهم، وأن 

  .(4)"ٌصرفوا جّل عناٌتهم فً ارتٌادهم إلى علم اللؽة والمعرفة بوجوهها

التً هً مقدمة لمعرفة بٌان القرآن (5)وهو ٌقصد بعلم اللؽة النحو والصرؾ والداللة

الكرٌم والسنة النبوٌة، ألن كل ذلك كان على طرٌقة العرب فً الكالم، وهذه المعرفة 

 .اللؽوٌة هً التً تإهل إلى استنباط األحكام والعلم ببٌان الشرٌعة 

                                                             
  .43-42 َظى إضبءاألديٕط ثؾشػ خطجخ انوبيٕط، يؾًذ ثٍ ػجذ هللا ثٍ انؾبط إثشاْٛى انؼهٕ٘ ، ؿ  (1)
  .41 كهك انوبيٕط، ػجذ انوبدس انؾغُٛٙ ، ؿ(2)
  .42 انًشعغ َلغّ، ؿ (3)
 . ثزصشف 282 يوذيخ نذساعخ انزشاس انًؼغًٙ انؼشثٙ، ؽهًٙ خهٛم، ؿ (4)
  نى ٚزكش ساثغ انًغزٕٚبد أال ْٕٔ انًغزٕٖ انصٕرٙ رنك أٌ انؼشة نى ٚؼشكِٕ ػهًب يغزوال ثزارّ ؽزٗ ْزا انٕهذ، ٔإًَب كبٌ يذيغب يغ انُؾٕ   (5)

 .    ٔانصشف 
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والدارس للقاموس المحٌط والناظر بعٌن اإلنصاؾ ٌدرك أّن الفٌروزآبادي وصل فً هذا 

الفن إلى درجة لم ٌصل إلٌها من قبله أصحاب المعاجم، وال نعرؾ أحدا ممن بعده بلػ فً 

ذلك مبلؽه، وبخاصة إذا عرفنا أنه مع توخٌه اإلٌجاز فً الشرح والبٌان قد قرب عبارته 

وهّذب كالمه، وجعله جامعا للمعانً الؽزٌرة فً األلفاظ القلٌلة، وكان أسلوبه كما ذكر فً 

وإذا تؤملت صنٌعً هذا وجدته مشتمال على فرابد أثٌرة، وفوابد : " خطبة معجمه حٌث ٌقول

كثٌرة من حسن االختصار، وتقرٌب العبارة، وتهذٌب الكالم، وإٌراد المعانً الكثٌرة فً 

  .(1)"األلفاظ الٌسٌرة

ولعل الفضل فً هذا االتجاه ٌعزى إلى ابن سٌده األندلسً الضرٌر، فقد سلك مسلك 

وأشادبما بذل فً هذه السبٌل، وأقر أنه . وحاول أن ٌبلػ فٌه الؽاٌة " المحكم" اإلٌجاز فً 

 :لم ٌنله أحد قبله حٌث قال فً خطبة هذا المعجم ما نصه . نال منه مناال

هذا إلى ما تحلى به التهذٌب، والتقرٌب، واإلشباع، واالتساع، واإلٌجاز واالختصار مع " 

 .(2)"السالمة من التكرار، والمحافظة على جمٌع المعانً الكثٌرة فً األلفاظ الٌسٌرة

- رحمه هللا- فالمإلؾ. هذا ومن أبرز الظواهر فً القاموس المحٌط ضبطه ومنهجٌته

سار على نظام قرٌب من االطراد فً ضبط ألفاظه، فالمشهور والمفتوح ٌتركهما وما 

عداهما ٌضبطه بالعبارة ال بالقلم، وكان فً ضبطه ٌلجؤ إلى إحدى طرٌقتٌن التصرٌح أو 

وحٌن التصرٌح كان ٌصّرح بضبط حرؾ واحد من األلفاظ الثالثٌة . التمثٌل بلفظ مشهور

ولم ٌكن الفٌروزآبادي ٌعنى بضبط الشكل وحده . فً الؽالب وهو األول فً أكثر األحٌان 

بل باإلعجام أٌضا فٌنّبه على الحروؾ المعجمة والمهملة والمعجمة بواحدة والمثناة والمثلثة 

 .والفوقٌة والتحتٌة 

وهذا الضبط بنوعٌه موجود عند المتقدمٌن من أبمة اللؽة فً معاجمهم والقالً منهم 

بخاصة، ولكنه كان من الندرة بمكان بعٌد فٌها ما عدا بارع القالً، والقالً نفسه على عناٌته 

الشدٌدة بالضبط ال ٌصل إلى درجة القاموس، ولكنه فً الحقٌقة ؼٌر بعٌد عنه فً المرتبة 

  .(3)من حٌث الضبط واإلعجام

                                                             
  .38-37 انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔصآثبد٘، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ (1)
  .38 انًشعغ َلغّ، ؿ (2)
 . ثزصشف 599-597/ 2انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ ، ؽغٍٛ َصبس ، (3)
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الدرب واحدة ولكن الناس تتفاوت فً االجتهاد وبلوغ المقاصد والؽاٌات، فالفٌروزآبادي لم 

ٌكن بدعا من اللؽوٌٌن فً هذا المضمار ولكنه أجاد فٌه فعال، بإحداثه آلٌات فً الشرح 

 .والتفسٌر من شؤنها تٌسر له عمله، وتقرب المعنى من طالبه 
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 طرٌقة الكشف عن الكلمات فً القاموس المحٌط  (4

 : للبحث عن أي كلمة فً القاموس المحٌط ٌجب مراعاة ما ٌلً 

 .تجرٌد الكلمة من الحروؾ الزوابد، فاالعتبار باألصل - 

 :(1)ذكر العالّمة الهورٌنً أّنه وجد بها مش نسخة المإلؾ بخطه لنفسه ما نصه

 فآخرها للباب والبدء للفصل*   إذا رمت فً القاموس كشفا للفظة   

 مزٌدا ولكن اعتبارك باألصل*   وال تعتبر فً بدبها وأخٌرهـــــــــــا  

 .ألنها ربما تكون منقلبة على واو أو ٌاء . إرجاع الحروؾ اللٌنة إلى أصلها - 

 .إعادة الحروؾ المحذوفة - 

 .تحدٌد الكلمة فً الباب - 

تذكر  (ركب، كتب، لعب، رؼب، ضرب، كذب)تحدٌد الكلمة فً الفصل، فمثال الكلمات - 

كلها تحت باب الباء، وتصنؾ الفصول بعد ذلك داخل كل باب ترتٌبا هجابٌا دقٌقا بحسب 

الحرؾ األول الذي هو الفصل ثم الثانً، وهكذا نجد كّل باب فً هذا المعجم مرتبا على 

 .الفصول بعدد حروؾ الهجاء إالّ أن ٌكون هناك استثناء 

فإذا أردنا البحث عن معنى أي كلمة فً القاموس المحٌط فالحرؾ األخٌر منها هو باب 

 : (2)الكلمة والحرؾ األول فٌها هو فصل الكلمة، لذا ٌمكن أن نجد الكلمات كاآلتً

 الفصل الباب حروفها األصلٌة الكلمة

 قراءة

 مصرؾ

 حجٌج

 راع

 قابمه

 واجبات

 مذموم

 استخرج

 قرأ

 صرؾ

 حجج

 روع

 قوم

 وجب

 ذمم

 خرج

 الهمزة

 الفاء

 الجٌم

 العٌن

 المٌم

 الباء

 المٌم

 الجٌم

 القاؾ

 الصاد

 الحاء

 الّراء

 القاؾ

 الواو

 الذال

 الخاء

                                                             
  .29-28انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔص آثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ : اَظش(1)
  .108انًؼغًبد انؼشثٛخ دساعخ يُٓغٛخ ، يؾًذ ػهٙ ػجذ انكشٚى انشدُٚٙ ، ؿ : اَظش(2)
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ذاب، عال، )وإذا كان فً الكلمة حرؾ مقلوب عن آخر فنرده إلى أصله فمثال الكلمات 

  .(جواز

 

 الفصل الباب حروفها األصلٌة الكلمة

 ذاب

 عال

 جواز

 ذوب

 عول

 جوز

 الباء

 الالم

 الزاي

 الذال

 العٌن

 الجٌم

امتاز، مال، ): وهناك كلمات مثل.فكّل هاته الكلمات واضح للعٌان أن ألفها منقلبة على واو 

 : لذا نكشؾ عنها باعتبار أصلها ونوضح ذلك فٌما ٌلً( ٌاء)أصل األلؾ فٌها  (رمى

 الفصل الباب حروفها األصلٌة الكلمة

 امتاز

 مال

 رمى

 مٌز

 مٌل

 رمً

 الزاي

 الالم

 الٌاء

 المٌم

 المٌم

 الراء

 :نكشؾ عنها فً (سّل، وبّث، وقلّ ): وإذا كان الفعل مضعفا ٌفك تضعٌفه مثل

 .(1)(ق ل ل)، (ب ث ث)، (س لل)

الباحث عن الكلمة ألول وهلة فً معاجم التقفٌة ٌجد نوعا من الصعوبة فً التعامل معها، 

لكن بمجّرد معرفة المنهج الذي تسٌر علٌه ٌتضح له األمر، وٌسهل الوصول إلى 

القفز على أول الكلمة والذهاب إلى - مطلوبهولقد بّرر لهم جمع من اللؽوٌٌن هذا الصنٌع

بقولهم إن أول الكلمات ؼالبا ما ٌكون عرضة للتؽٌٌر والحذؾ لذا لجؤوا إلى اآلخر - آخرها

 . كونه أسلم، والتؽٌٌر فٌه قلٌل 

 

 

 

 

 

                                                             
  .109انًؼغًبد انؼشثٛخ دساعخ يُٓغٛخ ، يؾًذ ػهٙ ػجذ انكشٚى انشدُٚٙ ، ؿ  (1)
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 :تعلٌقات و ملحوظات على القاموس المحٌط (5

 مزاٌا القاموس المحٌط : أوال

ال شك أن القاموس المحٌط من أهم الروافد اللؽوٌة التً ٌستعٌن بها الباحث فً اللؽة على 

تذلٌل شوارد األلفاظ، والكشؾ عن خباٌاها، وال ٌكون ذلك إال من إبداع رجل متبحر فً 

اللؽة، عالم بؤسرارها والذي ٌدل على ذلك قاموسه ذو المزاٌا الكثٌرة التً ٌعجز عن عدها 

 : عاد، أو أن ٌقؾ وراءها واقؾ، ومن أهم تلك المزاٌا ما ٌلً

إّنه مختصر خال من الشواهد إال ما ندر، فهو لم ٌبق إال على ما تقوم به الحاجة، واستؽنى - 

وقد . عن ذكر الرواة، ولعّل الفٌروزآبادي قصد بذلك وضع متن فً اللؽة لٌحفظه الطالب 

  .(1)"تاج العروس من جواهر القاموس" وعى ذلك الزبٌدى حٌن وضع له شرحا سماه 

صعر : " تصوٌب أخطاء الجوهري، ورد أوهامه ومثال ذلك قوله فً القاموس- 

وأوهم الجوهري بٌت المسٌب . والصٌعرٌة اعتراض فً السٌر، وسمة فً العنق ال البعٌر

  .(2)"الذي قال فٌه طرفة لما سمعه قد استنوق الجمل

االهتمام بضبط الكلمات هربا وتجنبا لتصحٌؾ النساخ، فالمشهور والمفتوح ٌتركهما، وما - 

أو باستعمال بعض الكلمات  (كقوله بالكسر أو بالضم)عدا ذلك فإنه ٌضبطه إما بالنص علٌه 

 (3)...كضرب: بؤجه كمنعه، أو ٌقول مثال: كمفاتٌح للنطق مثل

سورة من القرآن لؽة من سورة وثمود لؽة فً : اإلشارة الى اللؽات المتعددة للكلمة مثل- 

  .(4)ثمود

العمل على إثراء اللؽة حٌث أدخل الفٌروزآبادي كلمة قاموس فً مقابل معجم من ؼٌر - 

مثال سابق، وفعال حققت رواجا كبٌرا خاصة فً األزمنة المتؤخرة حٌث عممت كلمة 

ومصطلح قاموس على المعاجم سواء أكانت خاصة باللؽة الواحدة أو المعاجم الثنابٌة أو 

 .ؼٌرها 

                                                             
  .82انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔص آثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ : اَظش(1)
  .261 انجؾش انهـٕ٘ ػُذ انؼشة ، أؽًذ يخزبس ػًش ، ؿ (2)
  .122 انًؼبعى انهـٕٚخ انؼشثٛخ، ايٛم ٚؼوٕة، ؿ (3)
  .233 انوبيٕط انًؾٛظ ، نهلٛشٔص آثبد٘ ، ؿ (4)
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ومن أحسن ما اختص به هذا الكتاب تخلٌص الواو من الٌاء، وذلك قسم ٌسمه المصنفون - 

ًّ واإلعٌاء، أي أنه ٌرجع الناقص إلى أصله الواوي أو الٌابً، فٌذكر  فً باب  (دعا)بالع

 .(1)مع الٌاء (سعى)الواو، و

 .استعمال الرموز قصد االختصار وتجنبا للتكرار - 

العناٌة بشًء من الظواهر الصوتٌة الوظٌفٌة التً سماها سٌبوٌه مضارعة الحروؾ أو ما - 

، وكذلك ما (2)إٌراده لمدخالت السراط والصراط، والصدق والزدق: أطلق علٌه المماثلة مثل

تحبٌر الموشٌن فً التعبٌر بالسٌن " ورد بالسٌن والشٌن، وأفرد لهذه األخٌرة رسالة سماها 

الدست والدشت بفتح الدال فٌهما، الصحراء الواسعة، : باب الدال: (3)ومما قال فٌها" والشٌن

 :قال فً كساء من صوؾ. وال تتوهم أن الدست فارسٌة بل إنما هً عربٌة أؼاروا علٌها

 مقٌظ مصٌؾ مشتـــــــــــً*   من كان ذابت فهذا بتـــــــً   

 سود سمان من نعاج الدست*   تخذتهمن نعجـــــــات سّت   

أن ٌشٌر إلى األلفاظ المعربة - وهو العارؾ بلؽات ؼٌر العربٌة- لم ٌؽفل الفٌروزآبادي- 

واألعجمٌة وكذلك األلفاظ المولدة مثل النموذج بفتح النون مثال الشًء معرب األنموذج 

  .(6) مولدة ونوح أعجمً(5)والسٌحة . (4)لحن

: وقرأ قوله تعالى. أزدر لؽة فً أصدر: اإلشارة إلى القراءات واالستشهاد بها مثل قوله- 

 اتاًا تَي رُد اللَّنااُد أَي ْو دُد مَي ِئ ٍذ يَي ْو   .6/الزلزلةيَي ْو

وٌكفً لبٌان فضل الفٌروزآبادي وأهمٌة قاموسه أن : " قال الدكتور أحمد مختار عمر- 

أشٌر إلى أن بعضا من مادة القاموس لم ترد حتى فً لسان العرب رؼم اعتبار األخٌر واحد 

من أضخم المعاجم العربٌة على اإلطالق، ومثال ما فات ابن منظور واصطاده 

ومعناها فً  (لجنة)حٌث أهمل ابن منظور كلمة  (لجن)الفٌروزآبادي ما وجد فً مادة 

 .(7)"واللجنة الجماعة ٌجتمعون فً األمر وٌرضونه:" القاموس

                                                             
  .201 ، ؿ 1991 ، 1يؼغى انًؼبعى انؼشثٛخ، ٚغشٖ ػجذ انـُٙ ػجذ هللا، د انغٛم ثٛشٔد ، ط: اَظش(1)
  .337انًذاسط انًؼغًٛخ ، ػجذ انوبدس ػجذ انغهٛم، ؿ : اَظش(2)
  .24يؾًذ ؽبٚت ؽشٚق ، ؿ :  رؾجٛش انًٕؽٍٛ كٙ انزؼجٛش ثبنغٍٛ ٔانؾٍٛ ، انلٛشٔص آثبد٘ ، رؼ (3)
  .233، ؿ  (انًُٕرط) انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔص آثبد٘ ، (4)
  .248، ؿ   (عجؼ) انًشعغ َلغّ ، (5)
  .271، ؿ  (َبػ) َلغّ، (6)
  .261-260 انجؾش انهـٕ٘ ػُذ انؼشة ، أؽًذ يخزبس ػًش ، ؿ  (7)



 الفصل الثالث                                                            دراسة وصفية حتليلية للقاموس احمليط  للفريوزآبادي

 

110 
 

وأهم المزاٌا ما تعلقت بالتنظٌم وآلٌاته داخل القاموس حٌث علق على ذلك الدكتور حسٌن - 

االنتظام فً الترتٌب : أهم ظاهرة ٌراها اإلنسان فً القاموس ألول وهلة: نصار بقوله

الداخلً للمواد واالنتظام فً عالجها، أما الترتٌب الداخلً فٌقوم على الصٌػ حٌث ٌقدم 

الصٌؽة وٌتتبع معانٌها متجنبا الخلط قدر االستطاعة، وقد تخلصت المواد من التشتت الذي 

كان ٌرؼم الباحث على قراءة المادة كلها كً ٌحصل على معانً الصٌؽة التً ٌرٌدها كلها 

فكان ٌكلفه جهدا شاقا، والتكرار الذي كان ٌقع فٌه المإلؾ سهوا منه بعد أن طال به المدى 

ونقول فالرجل على أمر . (1)فً صٌػ مختلفة فٌعٌد بعض ما مّر ذكره فً أوابل المادة

 .عظٌم

ومن مظاهر االنتظام فً القاموس أٌضا مٌله فً كثٌر من مواضعه إلى تؤخٌر األعالم، - 

 .أشخاصا كانوا أو قبابل أو مواضع إلى آخر مواده 

فاألعالم من الممكن االستؽناء عنها دون شعور بنقصها ولكن إن كان البد من ذكرها 

 .فاألجمل تؤخٌرها والشك 

وإذن فاالنتظام الداخلً للمواد فً القاموس ٌقوم على فصل معانً كل صٌؽة عن 

وساعد . زمٌالتها فً االشتقاق مع تقدٌم الصٌػ المجّردة على المزٌدة وتؤخٌر األعالم

 .المإلؾ على هذه الخطوة اإلٌجاز الذي تحّراه فً مواده 

القاموس المحٌط حلقة بٌنة الطالع فً تارٌخ الصناعة المعجمٌة، ومثل نظام القافٌة أصدق - 

تمثٌل فجاء مستوفٌا للؽرض الذي من أجله وضع، دقة واختصارا وبٌان داللة، ولهذا اشتهر 

 .وأقبل القوم علٌه ٌنهلون من معٌنه وٌقفون عند قوله درسا وشرحا وتحلٌال ونقدا واقتناء 

وقد مدحه ؼٌر واحد من العلماء األفذاذ العالمٌن بهذا الفن نذكر منهم المرتضى الزبٌدى 

لعمري إن هذا الكتاب إذا حوضر به فً المحافل فهو بها، ولألفاضل أبهة، قد : " حٌث قال

اخترق اآلفاق مشرقا ومؽربا، وتدارك سٌره فً البالد مصعدا ومصوبا، وانتظم فً سلك 

التذاكر، وأفاضه أزالم التناظر، ومّد بحره الكامل البسٌط، وفاض عبابه الزاخر المحٌط، 

وجلت منته عند أهل الفن، وبسطت أٌادٌه، واشتهر فً المدارس اشتهار أبً دلؾ بٌن 

                                                             
  .588/  2انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ، ؽغٍٛ َصبس ، : اَظش(1)
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مختصره وبادٌه، وخؾ على المدرسٌن أمره إذا تناولوه، وقرب علٌهم مؤخذه فتناولوه 

  .(1)"وتناقلوه

وٌبقى مجد الدٌن الفٌروزآبادي صاحب القاموس علما بارزا من أعالم العربٌة وصدق 

 .(3) حٌن وسمه بالمجد اللؽوي(2)الحافظ بن حجر

ولعل من نافلة القول أن ٌتناول كتاب القاموس المحٌط : " قال عبد السمٌع محمد أحمد- 

بعبارات ثناء وإطراء، وأفضل األمور فً ذلك أن ٌوجه القارئ إلى ما صنعه الفٌروزآبادي 

من عكوؾ على أمات اللؽة التً سبقته فجمع شتٌتها، ونظم متفرقها وحاول أن ٌجمع دررها 

وأن ٌضع فً مقدمة أهدافه أن ٌضم فً كتابه فصٌح اللؽة وشاردها وأن ٌتحاشى ما رآه 

، وقد قٌل ٌبدأ (4)عٌبا فً كتب المتقدمٌن، فتحصلت له فً جمٌع ذلك مادة صحاح الجوهري

التلمٌذ من نقطة نهاٌة األستاذ ال ألن الجوهري أستاذ الفٌروزآبادي فعال وإنما على اعتبار 

 .أنه سابقه للتؤلٌؾ فً هذا النظام 

ٌعد القاموس المحٌط من أشهر معاجم العربٌة، فقد تلقً بكثٌر من الترحاب واإلكبار 

وأقبل علٌه الناس ٌقتنونه كما أقبل علٌه اللؽوٌون ٌدرسونه، فبعضهم شرحه، وبعضهم نقده 

وحسبه شهرة أن اسمه أصبح عندنا . ووهمه، وبعضهم سانده ودافع عنه، وبعضهم اختصره

الٌوم مرادفا للمعجم حتى إننا نرى المعاجم التً تحمل اسم القاموس أكثر عددا من المعاجم 

 .التً تحمل اسم المعجم 

ولعل أشهر معجم ٌنافس لسان العرب هو القاموس المحٌط ألبً : " وقد قال حسن ظاظا

  .(5)"طاهر محمد بن ٌعقوب مجد الدٌن الفٌروزآبادي الشٌرازي

 

 

 

 

 

                                                             
  .209-208 يصبدس انهـخ كٙ انًكزجخ انؼشثٛخ ، ػجذ انهطٛق انصٕكٙ ، ؿ (1)
 صبؽت كزؼ   (ْـ852-773)ْٕ ؽٛخ اإلعالو انؾبكظ ؽٓبة انذٍٚ أثٕ انلضم أؽًذ ثٍ ػهٙ ثٍ يؾًذ ثٍ ؽغش انؼغوالَٙ انًصش٘ انؾبكؼٙ (2)

 .     انجبس٘ ثؾشػ صؾٛؼ انجخبس٘ 
  .338انًذاسط انًؼغًٛخ ، ػجذ انوبدس ػجذ انغهٛم ، ؿ : اَظش(3)
  .138انًؼبعى انؼشثٛخ دساعخ رؾهٛهٛخ ، ػجذ انغًٛغ يؾًذ أؽًذ ، ؿ  : اَظش(4)
  .123 انًؼبعى انهـٕٚخ انؼشثٛخ ،ايٛم ٚؼوٕة ، ؿ (5)
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 مآخذ على القاموس : ثانٌا

سّنة هللا فً خلقه أن ٌكون اإلنسان محل النقص والتقصٌر والنسٌان وسبحان من له 

الجالل والكمال، فالفٌروزآبادي رؼم إبداعه فً العمل المعجمً والمتمثل فً القاموس 

 : المحٌط وما حواه إال أن النقاد اكتشفوا عدة نقابص فً هذا المعجم ولعل من أهمها

 بالػ فً اإلٌجاز فً قاموسه حتى ألحقه بالمعمٌات واأللؽاز – رحمه هللا –الفٌروزآبادي- 

  .(1)فً عدة مواضع، فال ٌفهم منه إال القلٌل من أرباب الفطنة الوقادة والطبٌعة المنقادة

اللوح بالضم ما : " تفرد الفٌروزآبادي بما لم ٌوقؾ علٌه فً كتب األبمة المعتبرة كقوله- 

حصن بالٌمن رصع داخله : كوكبان: " وقوله" ٌشبه خبز القطابؾ، ٌإكل باللبن ٌعمل بالٌمن

، فاللوح بهذا المعنى، وترصٌع كوكبان بالٌاقوت ال ندري من "بالٌاقوت، فكان ٌلمع كالكوب

، وكذا الشذوذ عن أبمة اللؽة فً بعض الصٌػ الصرفٌة حٌث جمع كلمة فم (2)أي جاء به

  .(3)على أفمام

فً بعض األحٌان ٌفسر اللفظ المعّرب باألعجمً ال سٌما فً النسخة األولى التً تم - 

  .(4)القند فٌز كزنجبٌل معّرب كند فٌر ولم ٌزد على ذلك: " تهذٌبها كقوله

فً شرح المفردات قد ٌشرح كلمة فً بٌت أحد الشعراء المعروفٌن لكنه ال ٌذكر الشاهد - 

  .(5)فً بٌت األخطل الضبع أو الؽراب األبقع ، أو الكلب األبقع (الباقع): كقوله

قد ٌفسر الفٌروزآبادي اللفظ الؽرٌب بلفظ أؼرب منه أو مثله، ثم ٌفّسر األؼرب بذلك فٌقع - 

الخمار النصٌؾ، ثم ٌفسر النصٌؾ بالخمار كتفسٌره الدرهم : الدور، وال نفٌد شٌبا كقوله

بؤوزان تتوقؾ معرفتها على معرفته، وهذا العٌب لٌس مختصا به بل فً كثٌر من المعاجم 

  .(6)على ؼرار الصحاح للجوهري واألساس للزمخشري

                                                             
  .44كهك انوبيٕط، ػجذ انوبدس انؾغُٛٙ ، ؿ : اَظش(1)
 . انًشعغ َلغّ، انصلؾخ َلغٓب (2)
  .1258، ؿ  (كِٕ)ا نوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔص آثبد٘ ، (3)
  .45كهك انوبيٕط ، ػجذ انوبدس انؾغُٛٙ ، ؿ : اَظش(4)
  .724، ؿ  (ثوغ) انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔصآثبد٘ ، (5)

 .ٚجٛذ ٚؼظ انهٛم ثٍٛ انًوبثش *   كهٕ انضت ٔاثٍ انجؼٛش ٔانجبهغ انز٘   :      ٔانجٛذ 
  .45كهك انوبيٕط ، ػجذ انوبدس انؾغُٛٙ ، ؿ : اَظش(6)
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فً االستشهاد فً بعض األحٌان ٌستشهد بمورد المثل وذكر قصته ولكن ال ٌصرح بنص - 

عندما ذكر مورد المثل العربً السابر  (ودع)المثل مما ٌعٌب االستشهاد ومثال ذلك فً مادة 

  .(1)ؼٌر أنه لم ٌصرح بنص المثل" أحمق من هبنقة" 

قد ٌرمز بمٌم للفظ معروؾ فٌقول عند ذكر كثٌر مما ال ٌعرفه أكثر الناس من النبات - 

  .(2)معروؾ، وال ٌصفه بما ٌحصله فً األذهان: والحٌوان

ذكر مقابل اللفظ العربً بالفارسٌة؛عرضالفٌروزآبادي فً قاموسه ألفاظ عربٌة لمسمٌات - 

كثٌرة، وذكر ما ٌقابل كل لفظة بالفارسٌة، وقد عابه صاحب الجاسوس على هذا المسلك 

فٌالٌتشعري هل كان مراده بهذا أن ٌعلم العرب لؽة العجم أو أن ٌظهر معرفته : " حٌث قال

بها، فإن كان األول فقد خالؾ جمٌع أبمة اللؽة وإن كان الثانً فعبارته نفسها تدل على 

الفضة الخالصة، وصرٌر الباب، وما ٌبس من  (الصرٌؾ)ومن أمثلة ذلك . (3)"عجمته

كذكرى نبت مّر : ، الدفلى(رشنه)طعام فارسٌته: (الرشٌدٌة)، (خدخوش)الشجر فارسٌته 

 .، فقد ربط كلمات العرب بما ٌقابلها من كلمات الفرس كالترجمة (خٌرزهره)فارسٌته 

ترى كثٌرا من ألفاظ القرآن الكرٌم : " عناٌته باألعالم أكثر من مادة اللؽة، قال الشدٌاق- 

والحدٌث الشرٌؾ، وكالم العرب البلؽاء واجتزأ عنها بؤسماء البقاع، والحصون والقالع 

والجبال، واألنهار واألبواب، واألسواق، والقباب وأسماء أعالم ما أنزل هللا بها من سلطان 

  .(4)خالفا لسابر اللؽوٌٌن

خلط المجاز المشهور عند العرب بالحقٌقة ولم ٌبٌن ذلك، وكان الجوهري قبله قد فعل - 

الشًء نفسه فكالهما ذكرا للٌد وؼٌرها معان لٌست كلها حقٌقة فخلط المجاز بالحقٌقة كثٌر 

  .(5)جّدا عند المعجمٌٌن ولم ٌختص القاموس فقط بهذا العٌب

قد ٌشرح اللفظة بذكر ضدها فحسب وهذا لٌس بكاؾ، إذ إن ذكر الضد ومعرفته ال ٌعنً - 

 .بالضرورة معرفة كنهه وحقٌقته وحّده 

ؼلّط الشدٌاق صاحب القاموس فً معاملة االسم من حٌث تذكٌره وتؤنٌثه وذكر أنه لم - 

ٌراع فٌه القواعد العربٌة الصحٌحة وعلق على بعض نصوص منه بما ٌفٌد ذلك، كما نرى 

                                                             
  .787، ؿ  (ٔدع) انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔصآثبد٘ ، (1)
  .45كهك انوبيٕط ، ػجذ انوبدس انؾغُٛٙ ، ؿ : اَظش(2)
  .311َوال ػٍ انغبعٕط ػهٗ انوبيٕط ، أؽًذ كبسط انؾذٚبم ، ؿ   - 77-76 انوبيٕط انًؾٛظ  نهلٛشٔصآثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ(3)
  .349َوال ػٍ انغبعٕط ػهٗ انوبيٕط ، أؽًذ كبسط انؾذٚبم ، ؿ -  انًشعغ َلغّ، انصلؾخ َلغٓب (4)
  .45كهك انوبيٕط ، ػجذ انوبدس انؾغُٛٙ ، ؿ : اَظش(5)
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شقؤت ): فالفٌروزآبادي نص على أن الناب مإنث فكان ٌنبؽً أن ٌقول (شقؤ نابه): فً قوله

قلب الصواب )أو أصل مإخرها . الّرقبة محركة العنق (رقب)نابه وطلعت، وكذلك 

  .(2)عدم إشارته إلى الضعٌؾ من اللؽات التً ٌذكرها والردئ منها والمذموم.- (1)(مإخرها

إنه ال ٌسلك طرٌقة معٌنة فً ترتٌب األلفاظ خاصة فً استهالل معالجة المادة، فتارة ٌبدأ - 

، ثم فً مادة (3)الفجر أو أول النهار: الصبح (صبح)باالسم وتارة ٌبدأ بالفعل مثال فً مادة 

وحّسده ٌتمنى أن تتحول إلٌه نعمته ...حسده الشًء وعلٌه ٌحسده)ٌبدأ بالفعل  (حسد)

 وتارة ٌؤتً بها أي ٌبدأ اللفظة بذكرها فً سٌاق معٌن أي جملة مثال (4)(وفضٌلته أو ٌسلبها

 .(5)ذهب دمه طلفا وٌحرك هدرا (طلؾ)فً مادة : ٌقول

 .االقتصار على متن اللؽة دون شروح كافٌة - 

 : إخالله باألمور التً وعد بها فً منهجه منها - 

تمٌٌز الواوي من الٌابً، وعدم ذكر المطرد من أسماء الفاعلٌن، واستخدام الرموز 

والمصطلحات التً نص علٌها فً المقدمة، وإخالله ببعض ما تمسك به فً ضبط 

 .(6)األلفاظ

الذر : " جاء فً القاموس.  فقد ورد عنه أنه ٌذكر المإنث عقب المذكر وال ٌقول بالهاء 

وفٌه مخالفة الصطالحه : صؽار النمل ومبة منها زنة حبة شعٌر، والواحدة ذرة، قلت 

  .(7)وسبحان من ال ٌسهو

المبالؽة فً العناٌة بؤسماء المحدثٌن والفوابد الطبٌة من نباتات ،فالمصنؾ آثر األعلم على - 

أهمل الرحمان الرحٌم واجتزأ عنها بذكر  (رحم)ألفاظ القرآن الكرٌم فً الذكر، ففً مادة

محمد ابن رحموٌه كعمروٌه ورحٌم كزبٌر بن مالك الخزرجً وبن حسان الدهقان ومرحوم 

  .(8).العطار محدثون

ومما ٌلفت النظر فعال العناٌة بعامة األعالم على اختالؾ أنواعها بل وصلت عناٌته إلى 

األفشٌن، : بعض األعالم األعجمٌة، وكثٌر ممن جاء فً األخبار الدٌنٌة والتارٌخٌة مثل

                                                             
 . ثزصشف 77 انوبيٕط انًؾٛظ  نهلٛشٔص آثبد٘، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص، ؿ(1)
  .198انًؼغًبد انؼشثٛخ دساعخ يُٓغٛخ، يؾًذ ػهٗ ػجذ انكشٚى انشدُٚٙ ، ؿ : اَظش(2)
  .253، ؿ  (صجؼ) انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔص آثبد٘ ، (3)
  .301، ؿ  (ؽغذ) انًشعغ َلغّ ، (4)
  .848، ؿ  (طهق) َلغّ ، (5)
  .600/ 2انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ ، ؽغٍٛ َصبس ، : اَظش(6)
  .421، ؿ  (رس) انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔص آثبد٘ ، (7)
  .594/ 2انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ ، ؽغٍٛ َصبس ، : اَظش(8)
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والخفتار والبطرٌق ومن إلٌهم، وقد حمل علٌه بعض الباحثٌن جراء ذلك مثل الشدٌاق 

فما الفابدة من ذكر هذه األسماء فهل كان ٌخطر ببال المصنؾ أن ٌجمع فً : " (1)بقوله

 " قاموسه جمٌع األسماء العربٌة والعجمٌة؟ 

وقد جمع الشدٌاق أقواله . ولكن األؼرب من ذلك كلّه عناٌته بؤسماء الحٌوان والشٌطان 

شنشاقكسرطراط . القالط بالضم وكسمك وسنور من أوالد الجن والشٌاطٌن: " عنها فً قوله

ومما ذكره من . ربٌس الجن، الؽول ساحرة الجن وشٌطان ٌؤكل الناس، بولس سجن بجهنم

أسماء الماعز الجرٌش والصعدة وهٌلة، ومن أسماء الكالب واشق وهبلع كدرهم وهزهار 

زؼبة ...كسبة من أسماء إناث الكالب ولم أعثر على ؼٌرها: (كسب)واألكدر، وقال فً 

 .(2)..."بالضم حمار جرٌر الشاعر

واتسعت أسماء المدن والبقاع واألماكن عنده اتساعا كبٌرا فشملت العالم المعروؾ فً 

عهده كلّه، وٌرجع أكثر الفضل فً هذا االتساع إلى مرجعٌه األصلٌٌن المحكم والعباب 

 .(3)واألخٌر منهما بخاصة، لكنه زاد علٌهما كثٌرا من هذه األعالم

عناٌته باأللفاظ االصطالحٌة فً العلوم المختلفة والفقه والعروض خاصة، فتراه ٌذكر - 

االسم المتمكن والنصب والنحو والجزم والترادؾ واإلتباع والتضمٌن والمقطعات الشعرٌة 

ومما عثرت علٌه من " وبعض البحور وؼٌر ذلك، ومن أؼرب ما أتى به المصنؾ قوله 

، وقال 0//0 والعقلة وشكلها 0/0الثقؾ وشكله : األلفاظ التً اصطلح علٌها أصحاب الرمل

الركٌزة فً اصطالح الرملٌٌن العتبة الداخلة، وقد أوؼر صدر المحشً ؼٌر : (4)(ركز)فً 

وفاء المولى من امرأته، كفر عن ٌمٌنه ورجع :" حتى قال بعد قوله-  لهذا السبب–مرة 

الخ لٌس هذا من اللؽة فً شًء، بل هو من ...، وقوله وفاء المولى من امرأته"إلٌها

االصطالحات الفقهٌة ككثٌر من األلفاظ المستعملة فً الفنون فٌوردها على أنها من لؽة 

 .(5)العرب

. إٌراد المولد من األلفاظ واألعجمً والؽرٌب وإكثاره منها حتى أخذ علٌه ذلك الناقدون- 

وقوله فً الالم أعطنً شحتلة من : " ونستطٌع أن نستخرج أمثلة هذا النوع من قول الشدٌاق

                                                             
  .308انغبعٕط ػهٗ انوبيٕط ، أؽًذ كبسط انؾذٚبم ، ؿ : اَظش(1)
 . انًشعغ َلغّ ، انصلؾخ َلغٓب (2)
  .595 – 594/ 2انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ ، ؽغٍٛ َصبس ، : اَظش(3)
  .536، ؿ  (سكض) انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔص آثبد٘ ، (4)
 . ثزصّشف 595/ 2 انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ ، ؽغٍٛ َصبس ، (5)



 الفصل الثالث                                                            دراسة وصفية حتليلية للقاموس احمليط  للفريوزآبادي

 

116 
 

أي نتفة مع أن الصاؼانً نبه على أن هذه الكلمة لٌست من كالم : كذا بالحاء المهملة والمثناة

ولٌس هو من كالم ...أعطنً شحتلة: أهل بؽداد ٌقولون: العرب، ونص عبارته فً العباب

بقلة طٌبة رخٌصة، قال األزهري أقمت فً رمال بنً : الكشمخة : ومن ذلك قوله...العرب

وكذلك الكشماخ ذكرها المصنؾ . سعد فما رأٌت كشمخة وال سمعت بها وما أراها عربٌة

: (1)بمعنى الكشمخة وقال األزهري إنها نبطٌة، ومن األمثلة أٌضا ما جاء فً قول الشدٌاق

 : جحلنجع فً قول أبً الهمٌسع "

 *من طحمة صبٌرها جحلنجع * 

كان أبو الهمٌسع من أعراب مدٌن وما كنا نكاد نفهم كالمه : ذكروه ولم ٌفسروه وقالوا

من كالم الرعاء،شنطؾ كجندب كلمة عامٌة ذكرها ابن درٌد ولم ٌفسرها، : ٌهٌا

لم ٌتعرض لتفسٌرها فكان عدم ذكرهما أولى : مولدان، قال المحشً: الكشعثجوالكشعظج 

وقد ورد هذان اللفظان فً كتاب العٌن - إشارة إلى إهمال الجوهري لهما- من تحمٌر الورق

تمثٌال للكالم ؼٌر العربً ولم ٌرد أنهما لفظان حقٌقٌان وإنما مجرد حروؾ مركبة ال تدخل 

فٌها حروؾ مركبة ال تدخل فٌها حروؾ الذالقة الشٌقور كحٌزبون هكذا جاء فً شعر أمٌة 

 "(2)بن أبً الصلتولم ٌفسر

الكندر ضرب من حساب الروم فً النجوم : ومما ذكره من األلفاظ األعجمٌة: " وقال

. اإلفرنج ٌقولون للتقوٌم المسمى بالفارسٌة سالنامه كالندر فعلله هو المراد هنا: قلت

نبات طوٌل له سفنة طوال مملوءة : نبت ٌونانٌته كما فٌطوس، الجٌش بالكسر: العرصؾ

 " .حبا فارسٌتهشلمز

والقنزعة بضم القاؾ والزاي : " سوء وضع األلفاظ نتٌجة الخطؤ فً الحكم على بنابها قال- 

وكسرهما كجندبة وقنفذ، وهذا موضع ذكره ال قزع كما فعل الجوهري، الشعر حوالى 

ولو سلمنا أصالتها لكان هذا موضعها كما تقدم، . الرأس، قلت القنزعة كسنبلة ونونها زابدة 

القنزعة الخصلة من الشعر على : قنعلة بالضمّ : وقال صاحب الضٌاء فً الملحق بالرباعً

وهو أن ٌإخذ بعض الشعر وٌترك بعضه فً : رأس الصبً، وفً الحدٌث نهى عن القنازع

  .(3)"أماكن متفرقة والعلم عند هللا

                                                             
  .309انغبعٕط ػهٗ انوبيٕط ، أؽًذ كبسط انؾذٚبم ، ؿ : اَظش(1)
   .2/596انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ ، ؽغٍٛ َصبس ، : اَظش(2)
 .  ثزصشف 609/ 2 انًشعغ َلغّ، (3)
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دفعه، ومن الطعام امتنع، ووراء مثلثة : ورأه كودعه: " الخلط بٌن المهموز والمعتل قال- 

الوراء ممدود اتفاقا وٌكون خلفا : اآلخر مبنٌة، والواو مهموز ال معتل ووهم الجوهري قلت

باًا :وٌكون قداما، قال هللا تعالى ةٍذ  َي ْو لِئ ٌك يَي ْو ُد ُد  ُد َّن سَي ِئيلَي مْو مَي ااَي ُد رَي ااَي  َي ، وٌإنث 79/الكهؾ َي َي

وقد ذكره فً المعتل ابن فارس فً المجمل . تصؽٌره ورٌبة بالهمز على مذهب سٌبوٌه 

أحدهما أن : وفً وراء قوالن: وقال الرضى. والفٌومً فً المصباح وابن األثٌر فً النهاٌة 

المه همزة لقولهم كان صلى هللا علٌه وسلم إذا أراد السفر ورأ بؽٌره، وٌقال وارأت بكذا أي 

وراء فعال، المه همزه : وقال المطروزي فً المؽرب" (1)بل واو: ساترت، وقال بعضهم

الوراء : وقال ابن بّري فً الحواشً. عند سٌبوٌه وأبً علً الفارسً، وٌاء عند العامة 

 " .مذهب سٌبوٌه الهمز والكوفٌون خالفه، وهللا أعلم

ما اجتمع فٌه من الحجارة التً توضع : وجثى الحرم بالضم والكسر: " سوء التفسٌر، قال- 

وجثى : على حدود الحرم أو األنصاب التً تذبح حولها الذبابح، ووهم الجوهري حٌن قال

: ما اجتمع فٌه من حجارة الجمار، وقال الزبٌدي وصاحب الضٌاء: الحرم بالضم والكسر

 .(2)ولم أقؾ للجوهري وال للمجد على متابعة. والجثوة تراب مجموع 

 الخصومة حول القاموس المحٌط : ثالثا

ٌظهر أن رجال اللؽة أتى علٌهم حٌن من الدهر كانوا فٌه بٌن قادح للقاموس ومادح، 

اختصموا حوله كما اختصم نقاد األدب على قصابد المتنبً من قبل، وذهبوا ٌإلفون الكتب 

والشروح والحواشً، ٌسجلون فٌها أخطاءه كما ٌرون، وربما ال ٌتورعون أن ٌرسموا له 

أمام األنظار صورة مشوهة تسوئ سمعته وتهوي بقٌمته اللؽوٌة إلى الحضٌض، وهذا شؤن 

النقد الذي خرج عن الموضوعٌة وأصبح قدحا ذاتٌا كما أن هذا األمر ال ٌإدي بالبحث 

 .العلمً إلى أي نتٌجة 

كّل معرض للزلل قد ٌخطا المصنؾ فً أشٌاء، وقد ٌخطا ناقده بالمقابل فً أخرى، 

نظرا للمؽاالة أو لشًء فً نفسه لكن البد من معالجة الخطؤ بالتً هً أحسن، وال نعالج 

الخطؤ بمثله، ولما كان األمر كذلك تطلب وساطة، ونظرة موضوعٌة منصفة كً ال ٌظلم 

الرجل حقه، وٌتهم بما لم ٌجنه وقد جنً علٌه، وقد حمل بعض اللؽوٌٌن على عاتقهم 

                                                             
  .610/ 2انًؼغى انؼشثٙ َؾأرّ ٔرطٕسِ ، ؽغٍٛ َصبس، (1)
  .610-609انًشعغ َلغّ ، ؿ (2)
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مسإولٌة هذا األمر، وحاولوا التوفٌق بٌن الرإى ووجهات النظر عسى أن ٌخرجوا بنتابج 

 .فً هذا البحث . مرضٌة 

والؽرٌب أن هذه الحمالت القاسٌة التً تعرض لها :" تقول حكمت كشلً فواز

الفٌروزآبادي فً القاموس المحٌط لم تخفض من منزلته أو تحط من قدره، كما كان منتظرا، 

بل ازداد بها شهرة وعال قدرا وعظمت ثقة الناس به حتى مأل القلوب واآلذان، وهرع إلٌه 

 .رّب ضاّرة نافعة : وقد قالوا. (1)كل قاص ودان

ولعل السبب فً ذلك كما ٌبدوا لنا أن الوعً اللؽوي كان ناضجا بحٌث لم ٌدع مجاال 

لطؽٌان الباطل أن ٌفت فً ساعد الحق، ولم ٌصدق القول إال ممحصا قابما على أدلة ثابتة 

 .وبراهٌن قاطعة 

ولسنا نرٌد من هذا كله أن القاموس منزه عن كل عٌب، ولكننا نرى ما وجه إلٌه من 

أنواع النقد ال ٌعتبر شٌبا مذكورا بالنسبة إلى ما اشتمل علٌه من مٌزات ثم ال ٌقدح فً 

رفقا أهل اللؽة بؤهل : المعجم نفسه وبعض من قٌمته إذا طبقنا منهج موازنات وآخر قولنا

 .(2)اللؽة

 : وإلٌك تحلٌل بعض القضاٌا التً نقد فٌها القاموس المحٌط

فً الحقٌقة هو منوط بنظرة الناقد، قد ٌراه هذا أمرا سلبٌا ذلك - ما ٌتعلق بإٌجاز القاموس- 

أن الباحث ال ٌجد فٌه كثٌرا من المفردات التً تشفً ؼلٌله، وقد ٌراه اآلخر أمرا إٌجابٌا 

على أنه متن فً اللؽة، وطبٌعة المتون تقتضً اإلٌجاز واالختصار وإذن فالرجل موفق فً 

اختصاره هذا ؼٌر المخّل، وشًء آخر هو أنّه قد وضعه لٌحفظه الطالب، وبالتالً البد من 

 .االختصار ما أمكن 

وأما إٌراده لأللفاظ الفقهٌة واالصطالحٌة : " (م1887)ٌقول أحد فارس الشدٌاق - 

هذا لٌس من اللؽة فً ... ؼٌر مّرة فقال(3)والعروضٌة خاصة فقد أوؼر علٌه صدر المحشً

شًء، بل هو من االصطالحات الفقهٌة وكثٌر من األلفاظ المستعملة فً الفتوى ٌدونها على 

 " (4)أنها من لؽة العرب

                                                             
  .61انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔصآثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص، ؿ : اَظش(1)
 . ثزصشف 61 انًشعغ َلغّ، ؿ (2)
 .انؾبسػ ٔانًؼهن ػهٗ كزبة يب ،ٔؿبنجب يب ٚطهن ػهٗ رنك انؾبؽٛخ ٔصبؽجٓب انًؾؾٙ :  انًؾؾٙ(3)
 . عجن رخشٚغّ (4)
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والواقع أن الفٌروزآبادي كان أعلم من ذلك، فهو لم ٌدون هذه األلفاظ على أنها من لؽة 

العرب ولكن ألنه رأى بعد التطور الهابل فً اللؽة العربٌة بعد الفتح وخالل القرون األولى 

أصبحت هذه األلفاظ جزءا من الثروة اللفظٌة فً العربٌة والبد أن ٌتخلى المعجم العربً 

  .(1)عن قٌوده وٌفتح لها صفحات الشرعٌة اللؽوٌة

وال شك أن إثبات الفٌروزآبادي لمثل هذه األلفاظ والمصطلحات وعدها جدٌرة باالنتماء 

إلى الثروة اللؽوٌة، هو خروج بالمعجم العربً عن الحدود والقٌود التً وضعها علماء اللؽة 

ورواتها فً القرون األولى الذٌن تصوروا أن المعجم ال ٌجب أن ٌحتوي إال كالم العرب 

الفصحاء من أكلة الضباب وحرشة الٌرابٌع دون المولدٌن من الشعراء والعلماء والكتاب، 

  .(2)ولذلك أثار عمله هذا عاصفة من النقد

إذا وقع نظر اإلنسان على المواد المكتوبة بالحمرة فً القاموس حكم بؤن : قول الشدٌاق- 

 .المإلؾ طبٌب 

فهذا فٌه مبالؽة ألن المواد المكتوبة بالحمرة فً القاموس هً مما فات الجوهري فً 

الصحاح، قد ٌكون الفٌروزآبادي بالػ فً إٌراد اصطالحات الطبٌات ولكن لٌس إلى هذه 

 .الدرجة 

عناٌته باألعالم خاصة منهم المحدثٌن، وذلك راجع لكون الرجل محدثا أصال، وكل - 

صاحب فن تظهر بصمات فنه فً إبداعه قل ذلك أو أكثر، أال ترى المصطلحات الفقهٌة 

 ...عند الفٌومً، والمجاز عند الزمخشري

ومن ناحٌة أخرى ال نستطٌع أٌضا أن نتجاهل مبالؽة الفٌروزآبادي فً ذكر كثٌر من 

أسماء األعالم والمدن والمواضع والبقاع، فمثل هذا لٌس من مادة المعجم اللؽوي وإنما 

، ولم تكن مثل هذه المعاجم قد DictionaryEncyclppaedicمكانه المعجم الموسوعً

 . ظهرت بعد فً عصر الفٌروزآبادي

أما إثباته األلفاظ المولدة والمعربة ومصطلحات الفنون والعلوم فال نستطٌع أن نؤخذ علٌه - 

ذلك فقد اكتسبت هذه األلفاظ دالالت ومعان جدٌدة من حق المعاجم أن ترصدها وتفتح لها 

                                                             
  .298 يوذيخ نذساعخ انزشاس انًؼغًٙ انؼشثٙ، ؽهًٙ خهٛم، ؿ (1)
 . انًشعغ َلغّ، انصلؾخ َلغٓب (2)
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باب الشرعٌة اللؽوٌة بحٌث ٌصبح المعجم صورة من حٌاة اللؽة مع التنبٌه على أن مثل هذه 

  .(1)الكلمات إسالمٌة أو مولدة أو ؼٌر ذلك

ألحمد " الجاسوس على القاموس" ولعّل أهم الكتب التً تناولت نقد القاموس المحٌط 

لإلمام محمد " إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس" فارس الشدٌاق، و

وسنتعرض بشًء من التحلٌل . وكذا حاشٌته على القاموس (م1756)بن الطٌب الفاسً 

 .للقضاٌا النقدٌة الواردة فً الجاسوس 

 :الجاسوس على القاموس ألحمد فارس الشدٌاق * 

ألؾ الشدٌاق هذا الكتاب وأعاب فٌه المعاجم العربٌة وكان ٌعتبرها سببا فً رمً اللؽة 

وقد اختار أشهر . بالتؤخر واالنحطاط، وعدم مالءمة العصر وتخلفها عن اللؽات األجنبٌة 

فبٌن األوهام التً . المعجمات شهرة وأوسعها انتشارا وهو القاموس المحٌط للفٌروزآبادي 

ٌتضمنها هذا المعجم ووجه إلٌه النقد متخذا منه مثاال لعٌوب المعاجم العربٌة عامة، وهاجمه 

بعنؾ لٌبٌن أن العٌب منه ومن أمثاله ال من اللؽة، واتخذ من هذا الهجوم وسٌلة لإلبانة عن 

حاجة أهل الضاد إلى معجم حدٌث ٌسهل البحث فٌه، وٌسٌر على نمط جدٌد فً الترتٌب 

  .(2)والتوضٌح والشرح

ولم تكن المعجمات القدٌمة ترضً ذوقه بما حوى أكثرها من حشو ومفردات وتراكٌب، 

باإلضافة إلى األخطاء والتصحٌؾ وتحدث الشدٌاق فً نقده الثالث والعشرٌن فً الجاسوس 

ولعّل أول ما ٌإخذ على المعجمات العربٌة : حٌث قال(3)عن التصحٌؾ عند الفٌروزآبادي

جمٌعها التصحٌؾ، ألن الكتابة العربٌة ال تظهر نطق الحروؾ التً ترسمها، وتحتاج إلى 

إشارات مضافة لتبٌٌن ذلك، واأللفاظ تقرأ على أوجه مختلفة إذا كانت بؽٌر هذه اإلشارات، 

ومن الممكن أال تقع هذه فً موقعها الصحٌح بسبب إهمال الكاتب أو تعبه فتسبب فً الخطؤ، 

وبقً هذا األمر ردحا من الزمن من ؼٌر حل حتى جاء القالً، فضبط ألفاظه فً البارع 

بالعبارة، ولكن من بعده أهمل هذا األمر حتى أحٌاه الفٌروزآبادي من جدٌد وبدقة أكبر فً 

                                                             
  .299يوذيخ نذساعخ انزشاس انًؼغًٙ انؼشثٙ، ؽهًٙ خهٛم ، ؿ : اَظش(1)
  .66انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔصآثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ : اَظش(2)
  .3انغبعٕط ػهٗ انوبيٕط ، أؽًذ كبسط انؾذٚبم، ؿ : اَظش(3)
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ومن ذا الذي سلم من " القاموس المحٌط، وخطر التصحٌؾ لم ٌسلم منه أحد من اللؽوٌٌن 

 " .(1)التصحٌؾ

والجاسوس مرتب على نقود مختلفة جعلها أبوابا، فالشدٌاق ٌنقد إبهام التعارٌؾ، 

والتباسها، وقصور العبارة، وؼموضها، وعجمتها، كما ٌنقد تعرٌؾ اللفظ بالمجهول دون 

المعلوم، وتقٌٌده بالتعارٌؾ ما هو مطلق، وكذلك ؼفوله عن األضداد، وعن النقل واإلبدال 

 .(2)كما ٌخلط الفصٌح فً الضعٌؾ وؼٌر ذلك

وهو مرتب على نقود مختلفة، لكنها تقصر عن :" وكان قصد الشدٌاق واضحا فٌما ٌقول

أن تالقً ما فً القاموس من أنواع الخلل المكتشفة، فما فاتنً منها لكثرتها وقلة جهدي فهو 

  .(3)موكول إلى من ٌؤتً بعدي، وقصد قصدي

ترتٌب المفردات : هذا، وقد انتقد الشدٌاق الفٌروزآبادي فً قاموسه عدة مسابل من أهمها

فً الكتاب، ووضع المشتقات تحت المادة الواحدة، وكذا التعرٌفات وشروح المفردات، 

 .وتعلٌقات القاموس على ما فً الصحاح، والفصٌح فً اللؽة، ثم صٌػ المطاوعة 

 ذكر لنا الشدٌاق أن صاحب القاموس قد ألؾ كتابه لٌساعد الطالب :ترتٌب المفردات- (أ)

على تفهم معانً المفردات، ولذلك وضع كتابه موجزا لٌسهل علٌهم حفظه ولكن الشدٌاق لم 

ٌرق له اختٌار الفٌروزآبادي ترتٌب الصحاح أساسا ٌسٌر علٌه إذ كان األرفق أن ٌختار 

الترتٌب العادي الذي سار علٌه ابن فارس فً معجمه ولقد دعا الشدٌاق علماء العربٌة إلى 

" سر اللٌالً" ترك النظم التقلٌدٌة واتباع الترتٌب العادي، ولكن هو نفسه لم ٌلتزم بذلك فً 

ال جرم أن الترتٌب الذي جرى علٌه الصحاح واللسان " ٌقول فً مقدمة الجاسوس 

والقاموس، وهو مراعاة أوابل الكلم وأواخرها مسهل للمطلوب، وخصوصا جمع القوافً إال 

سر "أنه فاصل لتناسق معانٌها وموارد األسرار وضعها ومبانٌها، كما بٌنته فً كتابً 

وفٌه مع ذلك إجحاؾ بؤحرؾ الكلمة، فاألولى عندي ترتٌب . فً القلب واإلبدال" اللٌالً

  .(4)"األساس للزمخشري والمصباح للفٌومً أعنً مراعاة األلفاظ دون أواخرها

: تحامل الشدٌاق على القاموس المحٌط وبخاصة فً طرٌقة البحث عن معنى اللفظة فقال

لزمك أن تقرأ كل ما ورد فً " أعرض عنه" إذا أردت أن تبحث فً القاموس مثال عن " 
                                                             

  .44/ 1انًضْش كٙ ػهٕو انهـخ ٔإَٔاػٓب ، انغٕٛطٙ، : اَظش(1)
  .71انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔص آثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ: اَظش(2)
  .6 انغبعٕط ػهٗ انوبيٕط ، أؽًذ كبسط انؾذٚبم، انًوذيخ ، ؿ(3)
  .26 انًشعغ َلغّ، انًوذيخ، ؿ (4)
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عّرض، واعترض وعارض، : من أولها إلى آخرها، فٌمّر بك أوال (عرض)مادة 

ومحدثٌن، وحٌوانات، وجبال، وأنهار، وحصون . واستعرض أو العكس، ثم أسماء فقهاء 

 (1)"وفً موضع آخر أعرض عنه وهلم جرا" أعرض"قبل أن تصل إلى 

فإننا نجد لها كثٌرا من  (عدد) إذا أردنا أن نعلم مادة فً المعجم مثل :ترتٌب المشتقات- (ب)

كما نجد كثٌرا " المشترك اللفظً" المعانً المختلفة، التً تدخل تحت ما ٌسمٌه اللؽوٌون 

من المشتقات التً تندرج تحت األصل الواحد، والكلمات المستعملة لتلك المعانً المختلفة، 

والمشتقات المتعددة التً لم تسجل فً القاموس تبعا لنظام معٌن، وعلى القارئ أن ٌراجع 

وهذا النقد فً الحقٌقة ال ٌنصب على القاموس وحده . المادة جمٌعها لٌستخرج منها مطلوبه 

 .(2)"تهذٌب اللؽة لألزهري"بل تشاركه فٌه المعجمات السابقة له خصوصا منها الكبرى مثل

وتوجٌه هذا األمر على أنه ال توجد نظرٌة عربٌة كاملة تلزم المعجمً بؤن ٌسٌر علٌها، ثم 

إن هذا النقد ؼرٌب على أي معٌار مثال إذا كان النقد مقارنة بما هو عند الؽرب فاألمر 

 .مختلؾ بٌن العربٌة واللؽات األخرى 

 :شرح المفردات - (ج)

لقد أخذ الشدٌاق على الفٌروزآبادي أنه مأل كتابه بكثٌر من المواد التً ال تتصل اتصاال 

مباشرا باللؽة منها أسماء األعشاب الطبٌة والتطرق إلى فوابدها، وأسماء األعالم واألماكن 

واألعاجم، ثم إنه أخذ علٌه فً أنه لم ٌحالفه الصواب فً ترتٌبها إذ افترض أن لها أصوال 

فٌها وزوابد نعاملها معاملة األسماء العربٌة، على حٌن ٌجب اعتبار حروفها جمٌعا 

 .(3)أصلٌة

 : تعلٌق القاموس على الصحاح - (د)

وقد الحظ الشدٌاق أن الفٌروزآبادي كان شدٌد اللهجة على الجوهري، فكان ٌتتبع 

سقطاته، كما كان مولعا بذكر المواد التً أهملها الجوهري والتنبٌه علٌها، وبعض هذه 

 .األشٌاء كان صاحب القاموس فٌه محقا وبعضها كان فٌه متحامال 

                                                             
  .10انغبعٕط ػهٗ انوبيٕط ، أؽًذ كبسط انؾذٚبم، انًوذيخ ، ؿ : اَظش(1)
   .74-73انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔص آثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ : اَظش(2)
 . ثزصشف 74 انًشعغ َلغّ، ؿ (3)
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كان الشدٌاق ٌهاجم القاموس لٌظهر أن العٌب فٌه وفً ؼٌره من المعجمات العربٌة 

القدٌمة، ولٌس من اللؽة، وكان قد فتح الطرٌق إلٌجاد وسٌلة لتؤلٌؾ معجم حدٌث ٌسهل 

  .(1)البحث فٌه وٌسٌر على نمط جدٌد

 :الفصٌح- (هـ)

لقد ساند الناقد المصنؾ فً الموقؾ من نظرٌة االحتجاج التقلٌدٌة التً تحدد الفصاحة 

قرن ونصؾ فً الحضر و فً البادٌة إلى نهاٌة القرن الرابع )- بالعصر الجاهلً واألموي

وطالب . وال تعتد بشعر الشعراء الذي ورد بعد هذه الفترة كالمتنبً مثال- (2)(الهجري

الشدٌاق بؤال تحدد فترة الفصٌح بزمن معٌن، وأي شاعر ٌعترؾ له بالجودة ٌمكن أن ٌحتج 

، وذكر أن اللؽوٌٌن السابقٌن كان علٌهم أن ٌذهبوا إلى البادٌة لٌسمعوا من (3)بشعره

األعراب، وٌسجلوا ما سمعوه بؤنفسهم بدال من اعتمادهم الكلً على الرواٌة ألن الرواة ال 

ٌوثق بهم، أما أن ٌتركوا بعض المواد أو ٌضٌفوا من عندهم فقد أوقع هذا أصحاب 

 .المعجمات فً النقص أو الزٌادة كالجوهري فً صحاحه والصاؼانً فً عبابه 

أما الفٌروزآبادي فً القاموس المحٌط فقد كان فً نظر الشدٌاق ٌورد اللفظة من ؼٌر أن 

من عادة المحققٌن من اللؽوٌٌن أن ٌنبهوا على : " وٌقول أٌضا فً النقد الثانً. ٌنبه علٌها 

الفصٌح من الكالم وعلى ؼٌر الفصٌح، وعلى الؽرٌب، والحوشً، والمتروك، والمهمل، 

والمذموم والمحرؾ، والمصحؾ ونحو ذلك، وأن ٌذكروا أٌضا أسماء من نقلوا عنهم 

كاللحٌانً، وشمر، وكراع، وأبً زٌد، واألصمعً، وابن األعرابً وؼٌرهم، بخالؾ 

صاحب القاموس فإنه ٌورد األلفاظ إٌرادا مطلقا من دون أن ٌنبه علٌها أو ٌعزوها إلى أحد 

  .(4)"إال ما ندر

إن عدم تنبٌه الفٌروزآبادي على األلفاظ التً ٌوردها من هذه الناحٌة راجع للهدؾ الذي 

سطّره من ذي قبل، ألم ٌصرح بؤنه وضعه للطالب لٌحفظوه، وهذا ٌقتضً اإلٌجاز 

 .واالختصار ما أمكن

 

                                                             
  .75انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔصآثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ(1)
 . عجن رخشٚغّ (2)
أدم ألٌ يؼٛبس انغٕدح َغجٙ  (هٛظ ػٛالٌ، رًٛى، أعذ، ْزٚم ، هشٚؼ، ثؼض كُبَخ، ثؼض انطبئٍٛٛ ) كٙ انؾوٛوخ انًؼٛبس انًكبَٙ انًزًضم كٙ هجبئم (3)

ؿٛش دهٛن، هذ ٚشٔم نك ؽٙء كٙ ؽٍٛ ْٕ عٙء ثبنُغجخ ٜخش، ٔثبنزبنٙ إرا كبٌ  االؽزغبط يغزُذ إنٗ أؽٛبء ؿٛش صبثزخ كٓزا ٚؾذس خهخهخ كٙ انذسط 

 .انهـٕ٘ انؼشثٙ 
  .130انغبعٕط ػهٗ انوبيٕط ، أؽًذ كبسط انؾذٚبم، انًوذيخ ، ؿ(4)
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 :المطاوع- (و)

وقد اعترؾ الشدٌاق بؤن القاموس لٌس وحٌدا من بٌن الكتب اللؽوٌة فً التعرض لبعض 

الهفوات واألخطاء، بل إنه وجد أن اللؽوٌٌن جمٌعا قد وقعوا فً الخطؤ، فالفعل المطاوع 

 .الزم إذا كان فعله األصلً متعدٌا 

أن كثٌرا من األفعال  (القاموس)و(التاج)و(اللسان)واكتشؾ الشدٌاق بعد مراجعة 

المطاوعة تكون متعدٌة مثل أصلها، بل إّنه فً بعض األحٌان ٌجد المطاوع متعدٌا حٌنما 

ٌكون األصل الزما، ومالحظة أخرى هً أن أبمة الصرؾ عّرفوا المطاوعة بؤنها حصول 

األثر عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله نحو كسرت الزجاج فانكسر، انكسر مطاوع أي قابل 

  .(1)لفعل الكسر

فكتابه إضاءةالراموس وإفاضة  (م1756) وأما محمد بن الطٌب الفاسً :ملحوظة* 

أولهما اإلضافة، وثانٌهما النقد واإلضافة ما : الناموس على إضاءة القاموس ٌقوم على أمرٌن

  .(2)أضافه لشرح عبارة القاموس أو ما زاده علٌه من صٌػ ومواد وأحكام وؼٌرها

الناظر بعٌن البصٌرة إلى األمور التً انتقد فٌها الفٌروزآبادي فً قاموسه ٌدرك أن النقد 

خرج عن الموضوعٌة فً كثٌر من األحٌان وإال بما ٌفّسر كل ذلك التحامل الشدٌد حقا قال 

 : الشاعر

َضا عن كل عٌٍب كلٌلٌة    (3)ولكنَّ عٌَن السخِط تبدي الَمساوٌا*  وعٌُن الرِّر

فمثال مما عٌب علٌه ذكر األعالم واألماكن والطبٌات والمصطلحات وأٌضا النباتات 

والحٌوانات، ونحن نرى أنه إذا كان الكالم، اسم وفعل وحرؾ جاء لمعنى، فاالسم ال ٌخلو 

الخ، والحق ٌقال الشًء المذموم هو ...أن ٌكون اسم إنسان أو مكان أو حٌوان أو نبات

 .االستطراد فً ذكر هذه األشٌاء ومتعلقاتها 

وصفوة القول إن الفٌروزآبادي أتى بالجدٌد للعمل المعجمً العربً حٌن أبدع تلك 

الرموز والمصطلحات مراعاة لالختصار، وتجنبا للتكرار، وخطا بالمعاجم العربٌة خطوة 

إلى األمام نحو التقلٌل من ظاهره التصحٌؾ، وذلك بالضبط عن طرٌق شكل األلفاظ خطا 

والنص علٌها بالعبارة والثانٌة دالة على عقلٌة فذة، وقد استطاع أن ٌتوسع فً اللؽة بإطالقه 

                                                             
   .76-75انوبيٕط انًؾٛظ نهلٛشٔصآثبد٘ ، ؽكًذ كؾهٙ كٕاص ، ؿ : اَظش(1)
 . ثزصشف 81 انًشعغ َلغّ ، ؿ (2)
 .157ؿ ,(د د), (د ط),انوبْشح, يصش انغذٚذح, يكزجخ اثٍ عُٛب, يؾًذ إثالاْٛى عهٛى: رؼ,انؾبكؼٙ, دٕٚاٌ انؾبكؼٙ(3)
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كلمة القاموس على المعجم، وال ٌتسنى كل ذلك إال لرجل علم عالم بخباٌا اللؽة وأسرارها، 

فالفٌروزآبادي رؼم أصوله الفارسٌة إال أنه استطاع بفضل هللا أن ٌصنؾ فً العربٌة ما 

 .ٌشهد له بالنبوغ والتفوق 

والقاموس معجم قٌم عمت شهرته مشارق األرض ومؽاربها، وقوٌت ثقة الناس به قوة 

ظاهرة، وال زال مرجعا خصبا ألهل اللؽة إلى ٌومنا هذا، محاسنه واضحة أمام العٌون 

ولسنا , تجذب األنظار، وتستهوي العقول، وقد قدره األكثرون حٌن جعلوه متنا لؽوٌا للحفظ

مجاملٌن إن قلنا إنه عند حسن ظن الباحثٌن جمٌعا لما اختص به من مٌزات عظٌمة لها 

 .أثرها فً رفعة شؤنه وبقابه إلى ما شاء هللا أن ٌبقى 
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 معالجة بعض المواد فً القاموس المحٌط

 : (نور)جاء فً القاموس المحٌط فً مادة : النموذج األول

ٌّا كان، أو شعاعه ج: الّنور، بالضم     "  أنوار ونٌران، وقد نار نورا واستنار : الّضوء أ

ٌّن األشٌاء، وةببخارى،  منها )ونّور وتنّور، ومحمد صلى هللا علٌه وسلم، والذي ٌب

ٌّان: الحافظان ًّ الّنور وأّما أبو الحسٌن الّنوري الواعظ، . أبو موسى عمران، والحسن بن عل

طفٌل بن عمرو الّدوسً، : وذو الّنور. وجبل الّنور جبل حراء. (فلنور كان ٌظهر فً وعظه

، صلى هللا علٌه وسلم، فقال ًّ : فسطع نور بٌن عٌنٌه، فقال" اللهم نّور له: " دعا له النب

وذو . أخاؾ أن ٌكون مثلة فتحّول إلى طرؾ سوطه، فكان ٌضٌا فً اللٌلة المظلمة

 .عثمان بن عّفان، رضً هللا عنه : الّنورٌن

مناور : موضح الّنور، كالمنار، والمسرجة والمبذنة ج:      والمنارة، واألصل منورة

ًّ بالزابد : ظهر نوره، وعلى فالن: ونّور الّصبح تنوٌرا. ومنابر، ومن همز، فقد شّبه األصل

استمّد : واستنار به. خلق فٌه الّنوى: لّبس علٌه أمره، أو فعل فعل نورة الساحرة، والّتمر

م، وقد : والّنار. العلم، وما ٌوضع بٌن الّشٌبٌن من الحدود، ومحّجة الّطرٌق: والمنار. شعاعه

ال : " أنوار ونٌران ونٌرة، كقردة، ونور ونٌار، والّسمة، كالّنورة، والّرأي، ومنه : تذّكرج

الّزهر، أو : والّنور والّنورة وكرّمان. جعلت علٌه سمة: ونرته" . تستضٌبوا بنار أهل الّشرك

أخرج نوره، : ونّور الّشجر تنوٌرا. أنوار: األبٌض منه، وأّما األصفر، فزهرج

وأنار حسن، وظهر، . أدرك، و ذراعه ؼررها بإبرة، ثم ذّر علٌها الّنإور: كؤنار،والّزرع

وانتار وتنّور وانتور، . الهناء: والّنورة، بالضمّ . الحسن: واألنوار.كؤنوار، والمكان أضاءه 

الّنٌلج، ودخان الّشحم، وحصاة كاإلثمد تدق، فتسّفها اللّّثة، : والّنور، كصبور. تطلّى بها

نور، بضمتٌن، : نور، بالضم، واألصل: والمرأة الّنفور من الّرٌبة، كالّنوار، كسحاب ج

نفرت، وقد نارها ونّورها : ونارت نورا ونوارا، بالكسر والفتح. فكرهوا الضمة على الواو

نور، بالضم، وفرس استودقت وهً ترٌد : تنفرد من الفحل ج: وبقرة نوار. واستنارها

انهزموا، و  الّنار من : وناروا وتنّوروا. الفحل، وفً ذلك منها ضعؾ، ترهب صولة الّناكح

 .امرأة سّحارة: ونورة، بالّضم. ظفر به : واستنار علٌه. تبّصروها : بعٌد

عامر بن عبد : وذو الّنوٌرة، كجهٌنة. ع، أو جبل بظهر حّرة بنً سلٌم :      ومنور، كمقعد

صحابً، وهو وأخوه مالك بن : ومتّمم بن نوٌرة. قّواس : ومكمل بن دوس. الحارث، شاعر
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أبرهة تّبع بن الّراٌش، ألّنه أّولمن : وذو المنار. ناحٌة بمصر : ونوٌرة. نوٌرة شاعران

القعقاع، والّضّنان : وبنو الّنار. ضرب المنار على طرٌقه فً مؽازٌه لٌهتدي بها إذا رجع

إّنً ألعجب كٌؾ : شعراء بنو عمرو بن ثعلبة، مّر بهم امرإ القٌس، فؤنشدوه، فقال: وثوب

وبؽاه هللا . شاتمه: وناوره. بنو الّنار: ال ٌمتلا علٌكم بٌتكم نارا من جودة شعركم، فقٌل لهم

ٌّسة، وذات منور، كمقعد، أي ٌّرة، كك   .(1)"ضربة أو رمٌة تنٌر فال تخفى على أحد: ن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .512، ؿ (َٕس) انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔص آثبد٘ ، (1)
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 : (حمد)جاء فً القاموس المحٌط فً مادة : النموذج الثانً

الّشكر، والّرضى، والجزاء، وقضاء الحّق، حمده، كسمعه، حمدا ومحمدا ومحمدا : الحمد" 

وأحمد صار أمره إلى الحمد، أو فعل ما . محمدة ومحمدة فهو حمود وحمٌد وهً حمٌدة

رضً فعله ومذهبه، ولم ٌنشره : صادفها حمٌدة، كحمدها، و  فالنا: ٌحمد علٌه، و  األرض

: والتحمٌد. محمودة: ورجل ومنزل حمد، وامرأة حمدة. صار عنده محمودا : للّناس، و أمره

. ، كؤّنه حمد مّرة بعد مّرة"محمد: " حمد هللا مّرة بعد مّرة، وإّنه لحّماد هلل عّز وجّل، ومنه

: وحما داك وحمادّي، بضّمها. حمدا وشكرا: وحماد له، كقطام، أي. أشكره: وأحمد إلٌك هللا

وسّمت أحمد وحامدا وحّمادا وحمٌدا وحمٌدا وحمدا وحمدون وحمدٌن . ؼاٌتك وؼاٌتً

أبو قبٌلة، : وٌحمد، كٌمنع، وكٌعلم، آتً أعلم. وحمدان وحمدى وحمودا، كتّنور، وحمدوٌه

: وكحمامة. شدٌد الحرّ : وٌوم محتمد. صوت التهابها: وحمدة الّنار، محّركة. الٌحامد: ج

ٌّة، ود بنواحً : والمحمدٌة. ناحٌة بالٌمامة ة بنواحً بؽداد، ود ببرقة من ناحٌة اإلسكندر

الّزاب، ود بكرمان، وة قرب تونس، ومحلّة بالّرّي، واسم مدٌنة المسٌلة بالمؽرب أٌضا، وة 

ًّ . بالٌمامة   . ؼضب : وكفرح. مكثر الحمد لألشٌاء: وكهمزة. ٌمتنّ : وهو ٌتحّمد عل

أكثر حمدا، ألّنك ال تعود إلى الّشًء ؼالبا إالّ بعد خبرته، أو معناه : ، أي"العود أحمد" و 

أكسب للحمد له، أو هو : أّنه إذا ابتدأ المعروؾ جلب الحمد لنفسه، فإذا عاد كان أحمد أي

االبتداء محمود، والعود أحّق بؤن ٌحمدوه، قاله خداش بن حابس فً : أفعل من المفعول، أي

الّرباب لّما خطبها فرّده أبواها، فؤضرب عنها زمانا، ثم أقبل حتى انتهى إلى حلّتهم متؽّنٌا 

 : بؤبٌات منها

 *أال لٌت شعري ٌا رباب متى أرى        لنا منك نجحا أو شفاء فؤشتفً

هل : فسمعت وحفظت، وبعثت إلٌه أن قد عرفت حاجتك، فاؼد خاطبا، ثّم قالت ألّمها

مع : فؤنكحٌنً خداشا، قالت: ال، قالت: أنكح إاّل من أهوى، وألتحؾ إال من أرضى؟ قالت

ء الفعال فقبحا للمال، فؤصبح خداش، وسلّم علٌهم، : قلّة ماله؟ قالت ًّ إذا جمع المال الّس

اسم الفٌل المذكور فً القرآن : ومحمود. العود أحمد، والمرأة ترشد، والورد ٌحمد: وقال

                                                             
 :ٔثؼذِ*

 ٔأَذ صلٛٙ دٌٔ يٍ كُذ أصطلٙ                      *                                 كوذ طبنًـــــب ػٛجـــزُٙ ٔسددرُٙ   

 إرا كبٌ را كضـــــــم ثّ نٛظ ٚكزلٙ *                                 نؾب هللا يٍ رغًٕ إنٗ انًبل َلغّ   

  يتر  حـــّرا مثله ليــــا ي ط ي*   فيل ــــح  ا مــا   ميمـــا مل مــا   
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محّدث، : وأحمد بن محمد بن ٌعقوب بن حّمدوٌه، بضـّم الحـاء وشـّد المٌـم وفتحــها. العزٌز

ٌّة، . بنت الّرشٌد، وابن أبً لٌلى محّدث: وحمدونة، كزٌتونة. أو هـــو حّمدوه، بال ٌاء  وحمد

  .(1)"عن أبً الحصٌن" المسند" جّد والد إبراهٌم بن محمد راوي : محّركة كعربٌة

                                                             
  .302، ؿ  (ؽًذ) انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔص آثبد٘ ، (1)
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 : (هلل)جاء فً القاموس المحٌط فً مادة : النموذج الثالث

ؼّرة القمر أو للٌلتٌن أو إلى ثالث أو إلى سبع، وللٌلتٌن من آخر الّشهر، سّت : الهالل" 

ٌّة، أو الّذكر  وعشرٌن وسبع وعشرٌن، وفً ؼٌر ذلك قمر، والماء القلٌل، والّسنان، والح

منها، وسلخها، والجمل المهزول، وحدٌدة تضّم بٌن حنوي الّرحل، وذإابة الّنعل، والؽبار، 

ًّ من  وشًء ٌعوقب به الحمٌر، وما استقوس من الّنإي، وسمة لإلبل، والؽالم الجمٌل، وح

هوازن، وطرؾ الّرحى إذا انكسر، والحجارة المرصوفة، والبٌاض ٌظهر فً أصول 

سّتة عشر : أهلّة وأهالٌل، ومصدر هاّل األجٌر، وبال الم: األظفار، والّدفعة من المطر، ج

، وبالفتح: وأبو هالل الّتٌمً. صحابٌا  ًّ شعب بتهامة : أّول المطر، وٌكسر، وبالضمّ : صحاب

: اشتّد انصبابه، كا نهّل واستهّل،  والهالل: وهّل المطر. ٌجًء من الّسراة من ناحٌة ٌسوم 

فرح، : ظهر هالله، وال تقل أهّل،  والّرجل: ظهر، كؤهّل وأهّل واستهّل، بضّمهما، والّشهر

واستهّل . سالت بالّدمع، كانهلّت : تألأل، كاهتّل، والعٌن: وتهلّل الوجه، و  الّسحاب. وصاح

 ًّ األرض : والهلٌلة. رفع صوته بالبكاء، كؤهّل، وكذا كّل متكلّم رفع صوته أو خفض: الّصب

قال ال إله إال هللا، ونكص، وجبن، وفّر، وكتب : وهلّل. الممطورة دون ما حوالٌها

الفرق، وأّول المطر، ونسج العنكبوت، : والهلل، محّركة. تؤّخر: الكتاب،وعن شتمه

: نظر إلى الهالل، والّسٌؾ بفالن: وأهلّ . هلّة، ودماغ الفٌل سّم ساعة: واألمطار، الواحد

: رأى هالله، والهالل: رفع لسانه إلى لهاته لٌجتمع له رٌقه، والّشهر: قطع منه،والعطشان

سّم، والثوب الّسخٌؾ : الّثلج، وبالفتح: والهلهل، بالّضمّ . رفع صوته بالّتلبٌة : رآه،والملّبً

الّنسج، وقد هلهله الّنّساج، والّرقٌق من الّشعر والثوب، كالهّل والهلهال والهالهل والمهلهل، 

نخله بشًء : رّجعه، انتظر وتؤّنى، والّطحٌن: كاد، والصوت: وهلهل ٌدركه. بالفتح

ٌّان . زجره بهال: سخٌؾ،و بفرسه ٌّان، كبل ٌّان وبذي هل الماء : والهالهل، بالضم. وذهبوا بهل

األمطار بال : واألهالٌل. من أذواء الٌمن: وذو هالهل أو ذو هالهله. الكثٌر الّصافً

: وأتٌته فً هلّة الّشهر وهله، بالكسر، وإهالله، أي. اسم للباطل: وتهلّل كتفعل. واحدأوأهلول

الضامرة : والمهلّلة من اإلبل. استؤجر كّل شهر بشًء: وهالّة مهالّة وهالال. استهالله 

ومهلهل .متفّضلة فً ثوب واحد : وامرأة هّل، بالكسر. المتقّوس : وكمعّظم. المتقّوسة

 : عدّي أو ربٌعة، لّقب ألّنه أّول من أرّق الّشعر، أو بقوله: الّشاعر، واسمه

 هلهلت أثؤر مالكا أو صنبال*  لّما توّؼل فً الكراع هجٌنهم 



 الفصل الثالث                                                            دراسة وصفية حتليلية للقاموس احمليط  للفريوزآبادي

 

131 
 

 .الفرجة بعد الؽّم : والهلّى، كرّبى. شٌبا : وما أصاب هلّة. المسرجة : والهلّة

زٌد بن عمر بن الخّطاب، : وذو الهاللٌن. استّل : واستهّل الّسٌؾ. افتّر عن أسنانه : واهتلّ 

ًّ بن أبً طالب   .(1)" لّقب بجّدٌه–رضً هللا عنهم- أّمه أّم كلثوم بنت عل

 

                                                             
  .1084: ، ؿ (ْهم)انوبيٕط انًؾٛظ ، انلٛشٔص آثبد٘ ، (1)
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 :الخاتمة

بل لقد " ما ترك األّول لآلخر شٌئا"فً مٌدان البحث اللغوي ال نستطٌع أن نقول مع القائلٌن 

بقٌت أشٌاء وأشٌاء، ونجمت عن صالت العربٌة بالفكر الحدٌث مشاكل ال تزال تطالبنا بالمزٌد 

 .من التعمق فً كشف أسرار هذه اللغة التً تغمرها الظواهر اللغوٌة المعجزة 

علم مستقّل قائم بذاته على " اللسانٌات"هذا، ولقد ازداد مجال البحث اتساعا خاصة عند ظهور 

، وما انجّر عنه من تطور فً  الدراسات (م1913-1857)ٌد اللسانً فردٌنان دي سوسٌر 

اللغوٌة المعاصرة حٌث أضحت تنظر للموروث اللغوي وتحللّه بحسب المستوٌات الصرفٌة 

 .والنحوٌة والصوتٌة والداللٌة والتركٌبٌة 

و آخر العمل فً هذا البحث تلخٌص نتائج تمس المعاجم العربٌة عموما و القاموس المحٌط 

 :منها على وجه الخصوص فً النقاط التالٌة

 .علم المعاجم ٌعّد امتدادا وتطورا فً الدراسات اللغوٌة العربٌة - 

علم المعاجم كغٌره من العلوم اللغوٌة األخرى مثل النحو والصرف وغٌرهما فقد ارتبط - 

 .(الحفاظ على القرآن والّسّنة)ظهوره عند العرب بالعامل الدٌنً بالدرجة األولى 

 :زمانً ومكانً: لقبول رواٌة اللغة شرطان- 

 .فالزمانً محدد بقرن ونصف فً الحضر والبادٌة إلى نهاٌة القرن الرابع الهجري

 .أما المكانً فمحصور فً قرٌش، وقٌس، وتمٌم، وأسد، وهذٌل، وبعض كنانة، وبعض طًء 

 :جمع اللغة كان على ثالث مراحل- 

ضابط الجمع فٌها الفصاحة وهً غٌر محددة المعالم، مع أنها تمٌزت بغٌاب المنهج :  األولى*

 .والترتٌب حٌث رتبت الكلمات فٌها ترتٌب سماع فقط 

ظهر فٌها تطّور عّما كان علٌه البحث اللغوي وبدا الترتٌب الموضوعً فً الرسائل :  الثانٌة*

كتاب المـطر، وكتـاب اللبـن ألبـً زٌد، وكتاب أسماء الوحـوش : اإلفرادٌة مثـل

 .(هـ216)لؤلصمـعً

وهً مرحلة النضج حٌث تم فٌها وضع معجم بأسس علمٌة ومنهج واضح أال وهو :  الثالثة*

 .(هـ175-100)معجم العٌن للخلٌل بن أحمد الفراهٌدي
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 :جمع اللغة كان بطرٌقتٌن- 

 .اإلحصاء التام للمستعمل والمهمل ومثاله الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي :  إحداهما*

اإلحصاء الناقص بغٌة االقتصار على مستعمل اللغة فحسب، ورائده ابن درٌد :  األخرى*

 .األزدي فً الجمهرة وعلى نهجه سار الجوهري فً صحاحه 

 :مصادر المادة المعجمٌة على نوعٌن- 

السماع والمشافهة عن العرب وممن اعتمدوا على هذا المصدرنجد الجوهري فً : األول

 ".الصحاح "معجمه 

الرواٌة النقلٌة وهذا ما ٌالحظ فً أغلب المعاجم اللغوٌة الالحق ٌروي عن السابق، : الثانً

وٌظهر ذلك عند ابن درٌد فً الجمهرة،وأول من اعتمد الرواٌة عن السابقٌن كلٌا هو 

" لسان العرب"فً (هـ711)فً اللغة وكذلك ابن منظور " البارع"فً معجمه  (هـ356)القالً

 .وغٌرهما 

أب ج د، هـ و : الحروف الهجائٌة أصلها فٌنٌقً واألبجدٌة الفٌنٌقٌة التً عرفها العرب هً- 

ز، ح ط ي، ك ل م ن، س ع ف ص، ق ر ش ت، لكن حروف العربٌة أكثر عددا من 

 .الفنٌقٌةفكان البد من زٌادة ث خ ذ، ضظغ ،وأصبحت تسمى كاملة باألبجدٌة العربٌة 

معاجم معان ومعاجم ألفاظ، فاألولى سارت على : المعاجم العربٌة من حٌث الموضوع نوعان- 

، والثانٌة (هـ224)ألبً عبٌد القاسم بن سالم " الغرٌب المصنف"نسق واحد تقرٌبا باكورتها 

 .تنوعت وتعددت حتى كاد ٌكون كّل واحد منها مدرسة لوحده 

بداٌة التألٌف والعمل المعجمً العلمً الممنهج عند العرب كان على ٌد الخلٌل بن أحمد ، - 

والفضل ٌعود للخلٌل الفراهٌدي , وهذا ما ٌنبئ بأسبقٌة معاجم األلفاظ على معاجم المعانً

 .وله تنسب مدرسة الترتٌب الصوتً و التقالٌب " العٌن"صاحب معجم  (هـ100-175)
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مدرسة الترتٌب الصوتً والتقالٌب، والثانٌة مدرسة : تنقسم معاجم األلفاظ إلى ثالثة مدارس- 

على أوائل  (العادٌة)، والثالثة مدرسة األلفباء (التقفٌة)الترتٌب األلفبائً على أواخر األصول

 .*األصول

هناك فروق عدٌدة بٌن معاجم األلفاظ ومعاجم المعانً ، فعلى سبٌل المثال األولى تمثل وجود - 

 .الدال والبحث عن المدلول والثانٌة على العكس من ذلك 

غاٌة أصحاب المعاجم الحفاظ على اللغة العربٌة، ولّما سعى المعجمٌون إلى هذه الغاٌة - 

أبدعوا فً هذا الفّن وتمّخضت عن عملهم عّدة مزاٌا من مثل إفادة الدرس اللغوي من الناحٌتٌن 

الداللٌة والصوتٌة على اعتبار بداٌات العمل المعجمً العربً، فاألولى تمثلها بوضوح معاجم 

وهذا الترتٌب غٌر المسبوق أي مراعاة " العٌن"الموضوعات والثانٌة ٌمثلها الخلٌل بكتابه 

مخارج الحروف ، وهناك فوائد أخرى مثل إعطاء دالالت األلفاظ وبٌان صور استعمالها 

 .المتعددة حسب السٌاقات المختلفة 

العمل المعجمً العربً كأي عمل إنسانً تعترٌه النقائص، لكن السلبٌة العامة المطردة هً - 

 .عدم وضوح منهج معٌن عند المعجمٌٌن العرب القدامى فً الترتٌب الداخلً 

الفٌروزآبادي أحد أئمة اللغة فً القرن الثامن الهجري، وهو على دراٌة كبٌرة بأسرار - 

العربٌة فضال عن الفارسٌة وعمله فً مٌدان المعاجم ال ٌستهان به، فقد أثرى اللغة العربٌة 

 .للغة " القاموس"حٌث أدخل كلمة " القاموس المحٌط"انطالقا من عنوان معجمه 

القاموس المحٌط أشهر من نار على علم، بلغت شهرته اآلفاق، وذلك دلٌل على مكانته -

المرموقة، وأهمٌته البالغة حٌث تناوله أهل اللغة وولعوا بهذا الصنٌع فكم من شارح له 

تاج العروس من جواهر "ومختصر، ومستدرك علٌه منتصر، ومثال الشروح علٌه معجم 

 .للزبٌدي " القاموس

الترتٌب الداخلً هو معضلة أصحاب المعاجم العربٌة بعامة والفٌروزآبادي منهم على وجه - 

 . الخصوص، فهو لم ٌلتزم بمنهجٌة معٌنة مرة ٌبدأ بالفعل وأخرى باالسم 

 لموضــــع،: ع: حوى القاموس المحٌط رموزا كثٌـــرة كانت من إبـــــداع الفٌروزآبادي مثل- 

 .وقصد بذلك االختصار وتجنب التكرار... لقرٌة : ة
                                                             

الجدل فً المدارس المعجمٌة كبٌر بٌن المحققٌن اللغوٌٌن، هناك من ٌعتمد هذا التقسٌم، وآخر ٌرى أنه مدرسة الترتٌب *
 . الصوتً، ومدرسة األلفباء العادٌة، ومدرسة التقفٌة ، ومدرسة األلفباء التدوٌرٌة 
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هذا، وتبقى المعاجم العربٌة بحاجة لمزٌد من الدراسات النظرٌة وكذا التطبٌقٌة لٌكشف عن 

خباٌاها وأسرارها وما القاموس المحٌط إالّ إحدى الحلقات اللغوٌة الهامة فٌها وهو بدوره فً 

 .حاجة للدراسة سٌما وأّن صاحبه حالّه بأمور لم تكن فً معاجم من هم قبله 
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 الملحق الثاني

 :دراسات حول القاموس المحيط

     الدراسات التً دارت حول القاموس المحٌط كثٌرة ومتنوعة جدا، حتى لقد اختلط كثٌر 

منها على القدامى أنفسهم، فجعلوا الحاشٌة شرحا، والشرح نقدا أو استدراكا وخلطوا فً 

ولما كان كثٌر من هذه . عناوٌن كثٌرة منها بسبب ما راعته من سجع قّرب بٌنها جمٌعا

 .الرسائل مفقودا إلى الٌوم فإننا مضطرون إلى مساٌرة القدامى على الرؼم من هذا الخلط

 : وٌصّنؾ هذه الدراسات الدكتور حسٌن نصار كما ٌلً

، تهذٌبه، (خطبته)     هناك من الكتب ما تناول شرح مصطلحات القاموس، شرح مقدمته 

االستدراك علٌه، نقده، حواشٌه، شروحا، مختصرات، باإلضافة إلى كثٌر من الكتب التً 

ترجمت إلى الفارسٌة أو التركٌة، وبعض التقٌٌدات التً دخلت فٌما سبق من كتب مثل التً 

أي بالد )تنسب إلى عبد الباسط سبط سراج الدٌن البلقٌنً، وسعدى مفتً الدٌار الرومٌة 

  .(1)(الترك

 :  الكتب الشارحة لمصطلحات القاموس–( 1

إضاءة األدموس ورٌاضة الشموس من اصطالح صاحب القاموس ألحمد بن عبد - (أ)

: وهو مخطوط بدار الكتب المصرٌة تحت رقم (هـ1070)العزٌز السجلماسً الفٌاللً 

وٌنقسم إلى ثالثة أركان، عالج فٌها ترتٌب القاموس وطرٌقة ضبطه، .  لؽة 869ش و24

 . وبعض قواعد صرفٌة متصلة به 

حلٌة العروس نظم " فً كتابه المسمى  (هـ1268)     وقد نظمه الكردودي قاضً طنجة 

 " .إضاءة األدموس 

هـ، وقسمه إلى 1287القول المؤنوس فً صفات القاموس لمحمد سعد هللا طبعه بالهند - (ب)

وعالج فٌه نواحً مختلفة من القاموس مثل بعض .  فصال، سمى كال منها صفة 35

المعلومات عنه، وشرح ؼوامضه ونقده والدفاع عنه وما وقع فٌه مترجموه وطابعوه من 

 . أخطاء، وهو ذو قٌمة كبٌرة 

                                                             
  . 601/ 2انًعجى انعزبً َشأتّ ٔتطٕرِ، حسٍٍ َصار، (1)
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 وأّما خطبة القاموس فالنسخ فٌها مختلفة جدا فً كثٌر :الكتب الشارحة لخطبة القاموس- (2

  .(1)وعلٌها شروح كثٌرة... من تقدٌم وتؤخٌر

 :ومنها ما ٌلً 

كتاب محّب الدٌن أبً الولٌد عبد الباسط بن محمد الشهٌر بابن الشحنة الحلبً - (أ)

 .ذكره صاحب التاج فً صدر مقدمته  (هـ903)الحنفً

القول المؤنوس بشرح مؽلق القاموس لمحمد بن ٌحً المعروؾ ببدر الدٌن القرافً - (ب)

، مخطوط موجود فً دار الكتب (هـ970)المصري، ألفه بعد أن شرح القاموس نفسه عام 

 . م لؽة 11المصرٌة تحت رقم 

مخطوط بدار الكتب  (هـ1031)شرح خطبة القاموس لمحمد بن عبد الرإوؾ المناوي - (ج)

 .م لؽة 6المصرٌة تحت رقم 

فتح القدوس فً شرح خطبة القاموس للسلجماسً، مخطوط بدار الكتب المصرٌة تحت - (د)

ش لؽة وعالج فٌها أمورا تشبه ما عالجه أستاذه ابن الطٌب، وتلمٌذ آخر لهذا األستاذ 24رقم 

 .هو السٌد مرتضى الزبٌدي 

كتاب أبً الروح عٌسى بن عبد الرحٌم الكجراتً، ذكره صاحب التاج وهو متوسط - (هـ)

 .الحجم 

 .كتاب مٌراز على الشٌرازي، ذكره صاحب التاج - (و)

 .كتاب أحمد بن مسعود الحسٌنً الهركامً الهندي، متوسط الحجم - (ز)

كتاب زٌن العابدٌن بن محسن الحدٌدي األنصاري، المعاصر لمحمد سعد هللا من أهل - (ح)

 . القرن الثالث عشر، وهو لطٌؾ الحجم 

الزهر الٌانع على قول صاحب القاموس وال مانع لمحمد بن ٌوسؾ الدمٌاطً الحنفً - (ط)

 . (2) لؽة417من أهل القرن الحادي عشر، مخطوط بدار الكتب المصرٌة تحت رقم 

 ".وال مانع" هذا الكتاب األخٌر لم ٌشرح إال عبارة واحدة وهً قول الفٌروزآبادي :ملحوظة

 

 

                                                             
 .147 ،ص1988 ، 1َذٌز يحًد يكتبً ،د انبشائز اإلساليٍت،ط:انبهغت فً أصٕل انهغت ، يحًد صدٌك حسٍ خاٌ انقُٕجً،تح(1)
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 : الكتب المهّذبة للقاموس- (3

 :     لم ٌعثر الباحثون من هذا النوع إال على واحد حٌث قال محمد صدٌق

ومن جملة عناٌتهم به أن بعضهم رتبه على نمط المصباح باعتبار األول والثانً والثالث " 

  .(1)"ولم ٌتعد ما أورده المجد (منتهى األرب)وسماه 

 قال الدكتور حسٌن نصار وعثرت على أسماء كتب :الكتب المستدركة على القاموس- (4

 : (2)االستدراك التالٌة

 .كتاب المناوي مجلد لطٌؾ ذكره صاحب الّتاج - (أ)

استدرك علٌه  (هـ1061)كتاب عبد هللا بن المهدي الحوالً الحمٌري الملقب بالبحر - (ب)

  .(3)وعلى الجوهري فً مجلد وأتهم صٌته وأنجد

 .الناموس لمال علً بن سلطان القاري الهروي ورّد علٌه ابن الطٌب - (ج)

 . وٌفهم من كالم صاحب التاج أنه استدراك، ومن كالم صاحب البلؽة أّنه مختصر أو شرح

 .رجل الطاووس لمحمد بن رسول البرزنجً، ذكره صاحب التاج - (د)

 .كتاب علً بن محمد معصوم الحسٌنً الفارسً، ذكره صاحب التاج - (هـ)

 . التكملة أو التكمٌل والصلة والذٌل ألبً الفٌض مرتضى الحسٌنً الزبٌدي - (و)

 :    عزم السٌوطً على تؤلٌؾ رسالة فً االستدراك علٌه وال ندري أتمها أم ال، قال- (ز)

ومع كثرة ما فً القاموس من الجمع للنواّد والشوارد فقد فاته أشٌاء ظفرت بها فً أثناء " 

  . (4)"مطالعتً لكتب اللؽة حتى هممت أن أجمعها فً جزء مذٌال علٌه

ابتهاج النفوس بذكر ما فات القاموس لمإلؾ مجهول والكتاب مخطوط فً دار الكتب - (ح)

 . لؽة نسختٌن 305 و122المصرٌة تحت رقم 

 هناك من تخّرص أنه للفٌروزآبادي نفسه لكن ظنه هذا مرجوح لما قاله مالكه :ملحوظة

أحسب هذا الكتاب لؽٌر مإلؾ القاموس كما ٌعرفه المطالع فً : السٌد عبد الحمٌد البكري

أثناء هذا الكتاب ألننً وجدت سٌاقه ومذهب مإلؾ هذا كثٌر التفاوت من أوجه شّتى وهو 

 .بخالؾ مذهب صاحب القاموس وهللا سبحانه وتعالى أعلم 

                                                             
  . 111انبهغت فً أصٕل انهغت، يحًد صدٌك حسٍ خاٌ، ص (1)
  .603/ 2انًعجى انعزبً، حسٍٍ َصار ، (2)
  .3تاج انعزٔس يٍ جٕاْز انقايٕس، انزبٍدي ، ص(3)
  . 1/15انًزْز فً عهٕو انهغت ٔإَٔاعٓا، انسٍٕطً ، (4)
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وٌندرج تحت النقد كتب كثٌرة منها ما ٌبٌن مآخذه ومنها ما : الكتب الناقدة للقاموس- (5

وهذه بعض أسماء كتب النقد . ٌمدحه ومنها ما ٌقؾ بٌنه وبٌن الجوهري موقفا خاصا 

  : (1)المتحصل علٌها

، وٌتضح من قول (هـ911)اإلفصاح فً زوائد القاموس على الصحاح للسٌوطً - (أ)

المناوي فً شرحه أّنه لم ٌتم، وأن مإلفه بٌن فٌه ما زاده المجد من صٌػ ومعان ال مواد 

 .حسب 

  .(هـ1008)بهجة النفوس فً المحاكمة بٌن الّصحاح والقاموس للقرافً - (ب)

الدّر اللقٌط فً أؼالط القاموس المحٌط لمحمد بن مصطفى الداودي المعروؾ بداود - (ج)

 . وهو مختصر جمع فٌه الؽلطات التً عزاها المجد للجوهري ورد علٌها (هـ1017)زاده 

أجاب فٌه عن  (هـ1037)مرج البحرٌن للقاضً أرٌس بن محمد المعروؾ بوٌسً - (د)

 .اعتراضات المجد على الجوهري 

كتاب الوشاح وتثقٌؾ الرماح فً رد توهٌم المجد الصحاح ألبً زٌد عبد الرحمان بن - (هـ)

 وٌبٌن عنوان الكتاب هدؾ مإلفه وهو الرّد على نقد المجد . عبد العزٌز التادلً 

 .الفٌروزآبادي للصحاح، وصّرح المإلؾ بذلك فً مقدمته أٌضا 

واتبع فً .      ورّد المإلؾ على بعض مآخذ ذكرها السٌوطً ولم ترد عند الفٌروزآبادي 

ترتٌبه ترتٌب الجوهري والفٌروزآبادي ، واعتذر عن عدم توسعه فً القول بقلّة المراجع 

 .بٌن ٌدٌه 

:       وأشار فً المقدمة أٌضا إلى آداب القدماء فً النقد لٌصٌب المجد وٌسٌر علٌها قال 

: قاعدة المتقدمٌن تسلٌم كل قول لقائله خصوصا إذا كان من أهل التحقٌق إال أنهم ٌقولون" 

هذه اللفظة مثال أثبتها فالن وأنكرها فالن أو لم ٌعرفها فالن أو خالفا لفالن وما أشبه ذلك، 

وكانوا أٌضا . أخطؤ فالن أو وهم ونحو ذلك : وٌتحاشون عن األلفاظ الشنٌعة من قولهم

 ... " . ٌالحظون صحة المعانً دون ثبوت األلفاظ

 

 

 

                                                             
  . 606- 2/605انًعجى انعزبً ، حسٍٍ َصار ، (1)
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 : هذا، وتتلخص التهم التً وجه المإلؾ همّه إلى الرّد علٌها فٌما ٌلً 

     التصحٌؾ، وسوء وضع األلفاظ نتٌجة الخطؤ فً الحكم على بنائها، وسوء التفسٌر، 

باإلضافة إلى . والخلط بٌن المهموز والمعتّل، والخلط بٌن الواوي والٌائً من األلفاظ المعتلة

 . الخطؤ فً القواعد الصرفٌة والنحوٌة واللؽوٌة، والخطؤ فً اعتبار اآلثار أحادٌث 

     لم ٌسلم صاحب الوشاح الراّد على القاموس والمنتصر للصحاح من قبضة حظ نفسه 

وخروجه عن الموضوعٌة فً بعض األحٌان كما سطر ذلك فً اتهام المجد بالتجّنى 

رفقا أهل : ونقول... والهوى، وسوء الفهم، وتحرٌؾ النسخة التً عثر علٌها من الصحاح 

 !اللؽة بؤهل اللؽة 

 . فلك القاموس، لعبد القادر بن أحمد الٌمنً من تالمٌد ابن الطٌب الفاسً - (و)

علل فً مقدمته إعجاب الناس بالقاموس وظروؾ تؤلٌفه وتؤلٌؾ الصحاح وفضل الصحاح 

علٌه، وتتبع فٌه ما اّدعى المجد وؼٌره أن الجوهري وّهم فٌه ورد علٌه مستندا فً ذلك على 

  .(1)شٌخه

ضوء القاموس فً زوائد الصحاح على القاموس، ذكره محمد صدٌق حسن خان ولم - (ز)

 .(2)ٌصّرح بمإلفه

طراز اللؽة للسٌد علً خان، ذكر أحمد فارس الشدٌاق نموذجا من حروؾ الراء - (ح)

 .  (3)والزاي والسٌن منه

جاء على شكل  (م1887/هـ1305)الجاسوس على القاموس ألحمد فارس الشدٌاق - (ط)

أربعة وعشرٌن نقدا موجهة للفٌروزآبادي فً القاموس ولم ٌنقده الشدٌاق فً هذا الكتاب 

 .وحده بل نقده أٌضا فً مقدمة كتابه سّر اللٌالً 

هـ بالمطبعة 1343تصحٌح القاموس المحٌط ألحمد تٌمور، وطبع هذا الكتاب عام - (ي)

السلفٌة، وكان مإلفه ٌرمً إلى تصحٌح بعض األخطاء المطبعٌة التً وقعت فً مطبعة 

هـ من القاموس، وكان قد دّون هذه التصوٌبات على هامش نسخته، 1303بوالق سنة 

فجمعها فً هذا الكتاب، وضم إلٌها ثالث تعلٌقات منشورة فً مجلتً الضٌاء ولؽة العرب، 

 .وردا على موضع أخذه محمد سعد هللا فً القول المؤنوس على القاموس 

                                                             
  . 152- 150انبهغت فً أصٕل انهغت، يحًد صدٌك حسٍ خاٌ، ص (1)
  . 135انًزجع َفسّ، ص  (2)
  . 498انجاسٕس عهى انقايٕس، أحًد فارس انشدٌاق ، ص (3)
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وأنت إذا تؤملت وحّررت وأنصفت وجدت ما : " قال المناوي فً شرح خطبة القاموس- (ك)

زاده على المحكم والعباب شٌئا قلٌال جدا، وربما ال ٌبلػ عشر الكتاب، بل ال ٌزٌد علٌهما 

بؤكثر من كراسة واحدة، كما ستراه موضحا فً هذا التعلٌق، وإن فسح هللا األجل أفردته 

 " .بمجموع

وإن شاء هللا وفسح األجل : " قال القرافً فً القول المؤنوس بشرح مؽلق القاموس- (ل)

ما زاده المجد على الصحاح فً المادة التً باألسود لٌعلم أن للجوهري فٌها حقا ... أكتب

شهد، لكون المـجد لم ٌجعل فً هذه المادة على خصوص ما زاده علٌه عالمة تعهد، 

وأوضح ما عدل فٌه عن عبارته وأٌهما بالمعنى أقصد، وبكالم القوم أسعد، وأنبه على ما 

حً : سكت عنه من فرائد الصحاح، وما فٌه من مزاٌا النجاح، حتى ٌنادي بلسان اإلنصاؾ

 ".(1)على الفالح

وعثرت من الحواشً على األسماء :  قال الدكتور حسٌن نصار:الحواشي على القاموس (6

 : (2)التالٌة

 .  (هـ920)القول المؤنوس لعبد الباسط بن خلٌل الحنفً - (أ)

حاشٌة سعد هللا بن عٌسى المعروؾ بسعدى جلبً، وهً تقٌٌدات كتبها فً هوامش - (ب)

نسخته من القاموس، ثم جمعها ودونها فً كتاب عبد الرحمان بن علً األمامً المتوفى سنة 

  .(هـ983)

 .ذكره صاحب التاج (هـ973)كسر الناموس لعبد هللا بن شرؾ الحسنً ملك الٌمن - (ج)

دونها ولده من طرة القاموس،  (هـ1004)حاشٌة نور الدٌن علً بن ؼانم المقدسً - (د)

 .وهً متوسطة الحجم 

القول المؤنوس بتحرٌر ما فً القاموس، للعالمة محمد بن ٌحً الملقب ببدر الدٌن - (هـ)

فرغ من جمعها فً الحادي عشر من ذي القعدة  )(هـ1008)القرافً المصري سنة 

وقد ألؾ هذه الحاشٌة استجابة ألحد الوالة جمع فٌها بٌن تقٌٌدات عبد الباسط . (هـ970)سنة

 . البلقٌنً وسعدى 

                                                             
  . 2/618انًعجى انعزبً، حسٍٍ َصار، (1)
 .  بتصزف 635- 2/619انًزجع َفسّ، (2)
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     وعمل صاحب الحاشٌة على التقاط مواضع معٌنة من القاموس والتعلٌق علٌها، ال 

أولهما تعلٌقات توضح وتزٌد : ٌتناول كل عبارة فٌه، وتنقسم التعلٌقات إلى نوعٌن كبٌرٌن

 . معلومات أخرى على ما فً القاموس واآلخر تعلٌقات ناقدة 

 . وقٌل الذال (1)وصل فٌها إلى حرؾ السٌن (هـ1031)القول المؤنوس للمناوي- (و)

شرحه  : " (2)حاشٌة أبً العباس أحمد بن عبد العزٌز الفاللً، قال صاحب التاج- (ز)

 " . شرحا حسنا، رقى به بٌن المحققٌن المقام األسنى، وقد حدثنا عنه بعض شٌوخنا

إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس ألبً عبد هللا محمد بن الطٌب - (ح)

: حٌث كان ٌرمً هذا اإلمام فً كتابه إلى هدفٌن . (هـ1170)بن محمد الفاسً المتوفى عام 

. أولهما الرّد على نقود صاحب القاموس للصحاح، والثانً شرح ؼوامضه واصطالحاته 

 . اإلضافة والنقد كما ذكرنا ذلك سابقا : أما الكتاب نفسه فٌقوم على أمرٌن

إضافات تبٌن المراجع التً استقى : (3)     وتمثل اإلضافة فً عدة أمور نجملها فٌما ٌلً

، وثانٌة تذكر الرواٌات األخرى فً التفسٌر أو (المحكم والعباب)منها القاموس أقواله 

الخالفات التً أتى بها اللؽوٌون أو ما شابه ذلك، وثالثة توضح التفسٌرات واألقوال الواردة 

فً القاموس، ورابعة خاصة بالشواهد، وخامسة لبٌان اختالؾ نسخ القاموس، وسادسة 

 . لزٌادة التعرٌؾ بمن ٌذكرهم من األعالم، وسابعة إلٌضاح الضبط واإلعجام 

خروج : (4)     أّما النقد فؤخطر من اإلضافة وأكثر عند ابن الطٌب ومن محاوره ما ٌلً

المإلؾ على نهجه، ومنه ؼموض ضبطه وقصوره، وكتابة الزٌادة على الصحاح بالحمرة 

وقد نقد التحمٌر أصال، وفً إدعائه اإلحاطة بمٌدانه، وفً إهمال بعض الصٌػ والمعانً، 

كما أنه شّكك فً الزٌادات التً أتى بها الفٌروزآبادي وفات بها الصحاح، ونقده فً مواضع 

متعددة بخلطه الحقٌقة بالمجاز واالصطالحات، وعاب علٌه الخطؤ فً بعض المواد للخالؾ 

فً أصالة الحروؾ وزٌادتها وفً الهمز واالعتالل، وأخذ علٌه أٌضا التناقض فً المواضع 

المختلفة مثل أن ٌحكم على المادة فً باب حروؾ العلة بؤنها معتلة، وٌوردها فً باب 

 .الهمزة تبعا للجوهري بدون تنبٌه وأؼلب أمثلة هذا التناقض بٌن بابً الهمزة والمعتل 

                                                             
  .3تاج انعزٔس يٍ جٕاْز انقايٕس، انزبٍدي ، ص (1)
 . انًزجع َفسّ ، انصفحت َفسٓا (2)
 .   بتصزف 630 – 2/627انًعجى انعزبً، حسٍٍ َصار، (3)
 .  بتصزف 635- 2/631انًزجع َفسّ ، (4)
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     وكان فً كل هذه المآخذ ٌتعرض لموقفه من الجوهري إذ تهجم علٌه ورد علٌه وأورد 

ولكنه مع ذلك كان عادال ٌإٌد قول الجوهري . أقوال ؼٌره من اللؽوٌٌن التً تإٌد الجوهري 

وٌوافق الفٌروزآبادي عند إحقاقه كما نرى  (جد)حٌن ٌتبٌن صوابه أو وضوحه كما فً مادة 

 . مثال  (بؤبؤ)فً مادة 

     وقد أخذ علٌه أمورا صؽٌرة أخرى مثل التصحٌؾ والخطؤ فً القول مثل إطالق الجمع 

على اسم الجمع وبعض إخالله بمنهجه وحذفه الفوائد النحوٌة والصرفٌة التً أوردها 

ولكن كل ذلك قلٌل ال أهمٌة له ما عدا النقد األخٌر الذي تطلّبه منهجه وهدفه . الجوهري 

المتمثل فً االختصار واإلٌجاز والتخفٌؾ، وقد أطال المإلؾ فً القسط األول من كتابه 

فالحروؾ األولى حتى . فاستنفد جهده فؤسرع فً القسط األخٌر فبدا الكتاب ؼٌر متناسق 

الذال تقع فً جزئٌن وال تقع الراء وما بعدها من حروؾ إالّ فً جزء واحد، وعلى هذه 

 . الحاشٌة اعتمد السٌد مرتضى الزبٌدي فً تؤلٌؾ تاج العروس 

 .حاشٌة ابن األمٌر ذكرها محمد سعد هللا - (ط)

وٌبدو أنّه لم ٌشرح القاموس ؼٌر السٌد مرتضى الزبٌدي إذا أؼضٌنا : شروح القاموس (7

 .النظر عما قٌل عن كتاب مال علً القاري الهروي المختلؾ فٌه 

     هذا، وقد بلؽت مواد التاج مئة وعشرٌن ألؾ مادة أي ضعؾ القاموس لكن ٌقول النقاد 

لقد اشترك التاج مع القاموس فً اإلكثار من الفوائد الطبٌة واألعالم والمصطلحات التً 

أخذها بعض الناس على القاموس وعدوها تطفال من المعاجم على علوم أخرى، والحق أن 

 .التاج بهذه الصفة قرٌب من دوائر المعارؾ على اعتبار الكم 

 : (1)هناك من تناول القاموس باالختصار مثل: الكتب المختصرة على القاموس (8

  . (هـ900)كتاب البرهان إلبراهٌم بن محمد الحلبً - (أ)

لخص من : " قال المحبً (هـ1014)الناموس لمال علً سلطان الهروي القاري - (ب)

وقد ٌفهم من كالم مرتضى الزبٌدي فً صدر مقدمته أنه أحد كتب " القاموس مواد

 .االستدراك على القاموس، ومن كالم صاحب البلؽة أنه اختصار أو شرح 

وهو مخطوط بدار الكتب  (هـ1020)مختصر القاموس لعلً بن أحمد الهٌتً - (ج)

وبعد : " قال المإلؾ فً مقدمته القصٌرة عن سبب تؤلٌفه.  لؽة 614المصرٌة تحت رقم 

                                                             
 .  بتصّزف 2/635انًعجى انعزبً، حسٍٍ َصار، (1)
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فإن أولى ما دعت إلٌه النفوس، وتهذبت بواسطة جواهره الدروس، وأذعنت له أعالً 

لكن الهمم إلى حفظه قاصرة وعن مطالعته ...الرقاب والرإوس، الكتاب المسمى بالقاموس

من طول عبارته نافرة، ولما رأٌت أبناء هذا الزمان من طبعهم هذا الشؤن أحببت أن 

اختصره اختصارا ٌبٌن المراد، واضحا عن المخالفة والعناد، مبٌنا بترك الدلٌل واالستشهاد، 

 " . مقتصرا على حل لفظ الحروؾ بالمراد، قاصدا به وجه رّب العباد

     وٌتضح من العبارة السابقة أن المإلّؾ ذهب فً مختصره إلى حل الرموز التً كان 

ٌشٌر بها الفٌروزآبادي إلى القرٌة والجمع وما إلٌها، وإلى عدم نقد شًء من القاموس وإلى 

ونضٌؾ إلى ذلك حذفه توهٌمات القاموس للصحاح وكثٌرا من . حذؾ الشواهد واألدلة 

والحق أن كتابه . صٌؽه ومعانٌه ومواده وبعض عبارته فً الشرح والضبط وما إلى ذلك 

  .(1)قلٌل القٌمة ال ٌقرن بمختار الصحاح مثال

-1670)إحكام باب اإلعراب عن لؽة األعراب لجبرائٌل فرحات اللبنانً المارونً - (د)

ورمى مإلفه إلى اختصار القاموس وتوضٌح بعض إشارته  (هـ1145-1081/ م1732

 .وإضافة بعض المعانً المسٌحٌة إلٌه 

وأفصح ما ...بؤن أختصر ما أسهب...فحدتنً عندها الهمة القاصرة: " قال فً المقدمة

 .ٌرٌد التوراة واإلنجٌل" (2)وقد أضفت إلٌه بعض زٌادات عثرت علٌها فً العهدٌن...أعجم

     وسار المإلؾ على نظام الفٌروزآبادي فً الترتٌب والضبط والعالج إال أّنه أجرى 

بعض التؽٌٌرات الطفٌفة فً طرٌقة الضبط، فاستعاض بالرموز عن العبارة فً اإلشارة إلى 

باب األفعال، فالنون لباب نصر ٌنصر، والضاد لضرب ٌضرب، والالم لعلم ٌعلم، والراء 

لكرم ٌكرم فإذا تعددت األفعال فً مادة واحدة، وكلها على وزن واحد اكتفى باإلشارة إلى 

 .أولها وحده، وإذا تعددت أوزان الفعل الواحد عدد الرموز 

رشٌد الدحداح الذي  (م1849)     وتوفً المإلؾ دون أن ٌنشر كتابه فقام بهذه المهمة سنة 

تعمد ترك كل ما لم ...فوجدت أنه" أجرى تؽٌٌرات كثٌرة فٌه أشار إلٌها فً قوله فً مقدمته 

واكتفى ببعض معانً الفعل وتعدٌاته وببعض الجموع والمصادر ...ٌره كثٌر النقل والتداول

                                                             
 . بتصزف 636-2/635انًعجى انعزبً، حسٍٍ َصار، (1)
 .اإلَجٍم أَزل عهى عٍسى صهى هللا عهٍّ ٔسهى : انتٕراة أَزل عهى يٕسى صهى هللا عهٍّ ٔسهى، انعٓد انجدٌد: انعٓد انقدٌى(2)
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وكؤنه اعتمد على نسخة من القاموس محّرفة ذات أؼالط ...واألسماء عن بعض

 ..." .وسؤلخص ما أسلفت وكٌؾ تصرفت...

     فالكتاب المطبوع ٌمثل جهد جبرائٌل بن فرحات ورشٌد الدحداح معا، وحٌن ٌقابل 

اإلنسان ما فً اإلحكام بما فً القاموس المحٌط ال ٌجد زٌادة وٌجد مإلفه قد حذؾ كثٌرا من 

فً أول الكتابٌن، وحذؾ " أ وأ"و " أ تؤ"مواد القاموس، وٌكفً مثاال على ذلك المواد من 

كثٌرا من األلفاظ والمعانً فً المواد التً ذكرها، وحذؾ أجزاء من التفسٌر لها أهمٌتها 

بالشاب العاقل وربما كان الشباب قٌدا له، " البدء" من تفسٌر " الشاب"مثل حذفه كلمة 

وحذؾ أؼلب أسماء األشخاص والبقاع أو كلها، وؼٌر بعض األلفاظ مثل التنبٌه على 

الحركة فً الضبط بدال من االعتماد على إبانة الوزن وما شاكل ذلك، وزاد بعض األلفاظ 

وكذلك نجد الدحداح كثٌرا ما أخل باألمور التً ذكرها منهجا له مثل . التً ضبط بها مواده 

ٌتبعان نهجا  (أعنً الدحداح)التنبٌه على جمع الجمع وما شابهه ولم ٌكن المإلؾ والناشر 

خاصا فً الحذؾ، فقد كان مٌسورهما حذؾ األلفاظ والمعانً الؽرٌبة القلٌلة االستعمال، 

وٌعّد هذا من حسناتهما ولكنهما كانا ٌحذفان اعتباطا، وعلى الرؼم من ذلك أظّن أن هذا 

الكتاب أثر فً المدرسة الحدٌثة التً أرادت أن تإلؾ معجمات تالئم هذا العصر وخاصة 

  .(1)مدرسة الٌسوعٌٌن فاتبعوه فً كثٌر من خطوات منهجه

 

                                                             
 . بتصزف 2/638انًعجى انعزبً، حسٍٍ َصار، (1)
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هشام الطعان، مكتبة النهضة بغداد، دار الحضارة : البارع فً اللغة، أبو علً القالً، تح- 6

 .م 1975، 1لبنان، ط- العربٌة، بٌروت

 7مصر، ط- البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر، دار عالم الكتب، القاهرة- 7

 .م 1997،
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 .م1988، 1دارالبشائر اإلسالمٌة، ط

  .(دت)، (دط)، (دد)تاج العروس من جواهر القاموس، المرتضى الزبٌدي، - 10

أحمد عبد الغفور عّطار، دار العلم : تاج اللغة وصحاح العربٌة، الجوهري، تح- 11

 .م 1990، ٌناٌر 4لبنان، ط- للمالٌٌن،بٌروت

تارٌخ المعجم العربً بٌن النشأة والتطور، ابن حوٌلً األخضر مٌدنً، دار - 12

 . م2001،(دط)هومة،

محمد شاٌب شرٌف ،دار : تحبٌر الموشٌن فً التعبٌر بالسٌن والشٌن، الفٌروزآبادي، تح- 13

 .م 2003، 1البالغ، الجزائر، ط
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, دار الكتب العلمٌة, البشٌر التهالً, تعرٌف المصطلحات فً الفكر اللسانً العربً- 14

 .م2007, 1ط, لبنان, بٌروت

، 1لبنان، ط- تفسٌر البحر المحٌط، أبو حٌان األندلسً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت- 15

 .م1988

محمد علً النجار، الدار - عبد السالم هارون: تهذٌب اللغة، األزهري، تح- 16

 .(دت)،(دط)المصرٌةللتألٌف والترجمة، 

تٌسٌر الكرٌم الرحمان فً تفسٌر كالم المّنان، عبد الرحمان بن ناصر السعدي، دار ابن - 17

 . هـ 1426، 2الجوزي، ط

د )الجاسوس على القاموس، أحمد فارس الشدٌاق، مطبعة الجوائب، القسطنطٌنٌة، - 18

 .هـ 1299،(ط

 ، 1لبنان، ط- رمزي منٌر بعلبكً، دار العلم للمالٌٌن بٌروت: جمهرة اللغة، ابن درٌد، تح- 19

 .م1987

 الخط العربً وتطوره فً العصور العباسٌة فً العراق وبغداد، سهٌلة الجبوري، المكتبة - 20

 .م1962، (دط)األهلٌة، 

الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، محمد بن صالح ناصر، دار الغرب اإلسالمً، - 21

 .م 2005-هـ1،1426ط

 دراسات معجمٌة ولغوٌة، القاموس المحٌط للفٌروزآبادي، حكمت كشلً فواز، دار الكتب - 22

 .م1996، 1لبنان،ط- العلمٌة، بٌروت

 / هـ1406، (د ط)دٌوان جرٌر، جرٌر بن عطٌة الخطفً، دار بٌروت للطباعة والنشر،- 23

 . م1986    

, مصر الجدٌدة, مكتبة ابن سٌنا, محمد إبالاهٌم سلٌم: تح,الشافعً, دٌوان الشافعً- 24

 .(د ت), (د ط),القاهرة

دٌوان الكمٌت، الكمٌت بن زٌد األسدي، جمع وتحقٌق محمد نبٌل طرٌفً ، دار صادر،     - 25

 .م2000, 1ط

 .(دت)، (دط)سلسلة األحادٌث الضعٌفة، األلبانً، مكتبة المعارف، الرٌاض، - 26
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 .(دت)، (دط)شذرات الذهب فً أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلً، دار الفكر، - 27

 مصر، –شرح شذور الذهب، ابن هشام األنصاري، دار الطالئع، القاهرة - 28

 .م2004،(دط)

عبدهللا : شرح مقدمة التفسٌر لشٌخ اإلسالم بن تمٌمة، الشٌخ محمد بن صالح العثٌمٌن، تح- 29

 .م1995- هـ 1415، 1بن محمد بن أحمد الطٌار، دار الوطن، الرٌاض، ط

 .م1998-هـ 1418، 1صناعة المعجم الحدٌث، أحمد مختارعمر، دار عالم الكتب، ط- 30

-المدٌنة المنورة, محمد تمٌم الزعبً: تح,ابن الجزري, طٌبة النشر فً القراءات العشر- 31
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 .(دت)، 1الرسالة، ط

 .م1999-هـ1420، 1عمان، ط-المدارس المعجمٌة، عبد القادر عبد الجلٌل، دار صفاء- 45
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Seuil, 1996.                                                                                                             
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 .(ورقة69)
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عبد الغنً أبو .د/تطور المصطلحات المعجمٌة و المعجماتٌة و إشكالٌة الوضع و الترجمة

 البٌضاء, عٌن الشق, كلٌة اآلداب ,  العزم

 www.wata.cc/forums/uploaded/554_1166970418.doc --فلسطٌن -

http://www.wata.cc/forums/uploaded/554_1166970418.doc
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 net/a- 1331- htm. - http://tbeeb-   الفاصولٌا 

محمد بن سعٌد . معالجة المادة المعجمٌة فً المعاجم اللفظٌة القدٌمة د- 

 uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/mg-014.htmالثبٌتً

. 74، ص (د ت) ، 1معجم علم اللغة النظري، رٌاض زكً قاسم، دار المعرفة ، بٌروت، ط- 

 اللسانٌات التطبٌقٌة www.ta5atub.comالمعجم العربً الماهٌة و الوظٌفة : نقال عن

 .المعاجمٌة
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